
"Grönt ir bra [ör ögoncn"
H C Andersen
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"Fiariln vingad syns på Haga
rnellan dimmors frost och dun..."
Carl Mikael Bellman

"l korthet kan sågas ått naturparks(anken
hinrlls neft tuil|öijts berråffard€ södra Dlur
gården och att det hol som f,an kao slön
rnot denna utomo.denlligt vackra och vä(c
fulla cel av Djurgården kan saOas tramst
bestå i det lorslag till s k Östeaed. som
intagrrs i den år 1958 ,ramlagda ,egronpla
ea. Djurgårdsnämnden har Cock iesen er;
sig mot €n crylik öslerleC.'
Ojurgårcisnämnden i959
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"Bemalda Diurgård är så väl i anseende lillnalur och .ä9e och a:t
,Jer blivit rnderlagd Svea Kciungars hovhålining oslrid:gt iblarJ
krcnans om6tliga tillhöngheler. som enligt äberopace s'€cgar inle
Mr till minskning cch avsaknad kunna borlgivas tör en efleåornan-
de <onung, vilken etter sarirna staCAar alltid ägemakt att ålerstäJla
de förläningar dårav clivir giorda oc;r sätta srs i fLll cesrt:ning 3!
denna sin och kronans agenooo.

Ulom detta hinder emot Djurgårdens lördeliing oci uppråtaode :iil

enskilda personer anse kornminerace iämväl den omståndigheter
lödläna övervågande ai Stockholrns stads innevärare dängencm
skulle betagas promenaderla på denna lus:park som de hixills bade
:ill fti{mån för häsa och säscm ett tidsi(jrdriv haft tiliåtelse nyttla.'
Slatlig Rammission, I 793

"Vitt beresta p€rsoner nava sagr, att

varken Köpenhamns Dyrehaven, Pratern

vid Wien, Boulognerskogen vid Paris

cller Regentspark vid London. dessa

berömda sommanillflykter fÖr de nämn-

ö huvudstådcmas befolkning. ptr något

såu kunna jåml'öras rned Stockholms
Djurgård i ornväxlantl: skönhet och

behag".
Beskriv ning,)ver Djury,ården, I 867

Hejsan! Över Cirrdcl
räu kosan hiir det:

dii, syns skymten av dess gula knut

Htu iir folk och lrdd uti var skrubb.

niir går åt afton rubb och stubb.

Kiinn på denna lake!

Har du kått rless make?

Der vlr mums. sa f-en rugga nubb!

Elias Sehlstedr

"Djurgardsparkerna tiro nödvändiga för
rusentals människors revnad och hälsa,

och att dessa tusentals månniskor i all
synlerhet tillhöra den fattigare delen av

huvudstadens befolkning, för vilken det
år för dyrbart an uppsöka andra hälso-
kiillor. gör det ej mindre angeläget tör
riksdagen att tillse, att dessa parker

bibehåIlas... Mycket av foma dagars
Djurgård har försvunnit; mycket tinns
dock iinnu kvan mcn naluren kämpar en

allt för ojåmn kamp mot 'kulturcn'l i
denna sin sista strid skall den t'ön eller
scnare utan hjalp duka under. jag tror,
au vi tuo s§ldiga att lämna denna
hjiilp."
Karl Starböck, riksdagsmotion 19l 3

"Af olla. Stxhholms enoironger, sorn önsom ciro
uackra, ömsom pit'toreska och stundom bä4ge tiilika"
synes ofelbart ingen tiichore för resande iin Roslags-
oögen...
Annu i grcinsen af d-en folhiha staden hrinner man

londsbygdens lugn och gOmd mellan de alar som i
höjdernas shugga fredo den ttircka stranden, njutes
dcn ljuuaste sualha af lekande bölior, som aldig
hiirjandc snygo sig aid. triidens rötter eller emellan
den aeha ud.ssen...'
Linnerhjelm, 1797

"IJun tvivel måste dq framstå såsom en fostcrläxdsk angelllgenher. lrr Djurg:rdcns
ttebyggande icke må ske på err såtl:rnr s&r eucr i en sildan il$iraickning. :rtr Djurgånlcns
egcnskap av öppen park (liirnv kan komma atr lidl',.
1906 års srads utskott

"l Djurgärden äger Stockholms befolkning tillgång tiil en naturpark av
säregen skönher och enaståen<Ie behag. För denna befolkning är dct tjårför
av utomordentligt intresse. art de§sa skaftcr åt densamma bevaras. Men det
ilr givetvis dfujämte av stort intresse för hcla vårt land an Sveriges huvud-
smd i all framdd omgives av en väl bevarad ursprunglig natur av uFrii,elar
svensk ryp.''
Kar I S tar hiick, rik-s dag s mo t io n I 9 I 3
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Områdets omfattning

Nationalstadsparken omfattar Ulriksdal, Haga, Brunnsviken, Södra och Norra
Djurgården samt Skeppsholmen, Kastellholmen och Fjäderholmarna. I det

fi)ljande behandlas Norra och Södra Djurgården inom Stockholms stads
grtinser.

Historik

Genom århundradena har Djurgårdens landskap bevarat sin grundkaraktär.
Det gäller särskilt Norra Djurgården. Under medeltiden bedrevs odling inom
delar av området. Akrarna lades igen på 1500- och 1600-talet. Den öppna
marken behölls när Norra och Södra Djurgården inhängnades med ert rvå mil
långt staket och förvanlades till en kunglig jaktpark på i680-talet av Karl
XI. Under 1700-talets senare hälft minskade hovets intresse för jakt.
Stockholmarna började istället alltmer nyttja Djurgården för nöjen och
rekreation. De många krogarna inom området bidrog till att hoja stämningen.
På 1820-talet upphörde jaktparken. Delar av området inte minst Gärdet,
nyttjades för militära övningar. Genom det samlade kungliga markinnehavet
från 1500-talet och därtill hörande restriktioner, engagerade lokala och
nationella politiker samt stockholmarnas intresse för området, har landskapet
prägel med blandningen av öppna ängar och skogområden i huvudsak
bevarats.

Översiktsplan 90

I Översiktsplan 90 för Stockholm slås det fast, att naturreservat bör bildas
för Norra och Södra Djurgården. Många byggnader och miljöer är av
riksintresse för kulturminnesvården och bör bevaras. Sydvästra delen av
Södra Djurgården inriktning på kultur, turism, nöjes- och friluftsliv bör
bibehållas och utvecklas. Frescati, Albano och Tekniska Högskolan iir enligt
Översiktsplan 90 ett utredningsområde och bör studeras nåirmare i en

fördjupad översiktsplan.

Program ftir planering av Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården

Regeringen gav 1991 Stockholm och Solna i uppdrag att redovisa hur man i
sin planering avsåg att tillgodose naturvårdens, kulturminnesvården och
friluftslivets intresse inom Ulriksdal, Haga, Brunnsviken och Djurgården. Ett
gemensamt "Program för planering av Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården" upprättades av Stockholm och Solna.
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I programmet anges tre grundläggande principer:

x Området skall viirnas som en unik kultur- och naturpark med till parken
väl anpassad bebyggelse.

* Området skall utvecklas för friluftsliv och rekreation i en omfattning och i
sådana former som inte skadar områdets natur- och kulturvärden.

x Området förbättras med avseende på trafikstömingar och miljöproblem.

Programmets avsikt är att ge en helhetssyn på området. Tre naturreservat
föreslås bildas för Ulriksdal, Norra och Södra Djurgården. På lämpliga
platser ska friluftsliv, kultur, nojen och turism främjas. Möjligheterna rill
nybebyggelse är starkt begränsat och avser utbyggnader av främst nationella
behov och befintliga verksamheter inom exempelvis Frescati och Tekniska
Högskolan. All bebyggelse ska anpassas till områdets karaktär. Större
förändringar kan ske i Albano, Storängsbotten och Husarviken. Det är
nödvändigt for områdets miljö med en trafikminskning genom regionala
åtgtirder "som går utöver" Dennisöverenskommelsen.

Programmet för planering godkändes i huvudsak av Solnas och Stockholms
kommunfullmäktige 1993. Stockholms kommunfullmäktige uppdrog åt
stadsbyggnadsnämnden att revidera Översiktsplan 90 dels for Stockholms del
av Brunnsviken fram till Roslagsvägen för att stärka skyddet för områdets
kultur- och naturvärden, dels samordna Universitetets och Tekniska
Högskolans expansionsbehov med kultur- och naturintresserna. Stadsbygg-
nadsnämnden fick även i uppdrag att föreslå naturreservat eller andra
relevanta bevarandebestämmelser för Norra och Södra Djurgården.

Nationalstadspark

Länsstyrelsen ansåg 1993 att "Program för planering..." gav en god överblick
över områdets kvaliteter och att bevarandeambitionerna var i centrum. Om-
fattningen av de framtida utbyggnaderna ansågs emellertid inte klarlagt.
Därtör var områdets samlade värden inte tillgodosedda på lång sikt.
Länsstyrelsen föreslog en särskild lagstiftning för att långsiktigt garantera de
oexploaterade och kulturhistoriska värdefulla miljöerna ett permanent och
effektivt skydd.

Efter beslut i riksdagen utgör stora delar av Ulriksdal, Haga, Brunnsviken
och Djurgården sedan den I januari 1995 landets första Nationalstadspark.
Det innebåir att ett nytt geografiskt riksintresseområde skrivs in i naturresurs-
lagen. Naturresurslagens 3 kapitel § 7 lyder:

"Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården iir en Nationalstadspark.

Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar
komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan
intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska
landskapets natur- och kulturviirden i övrigt skadas."

Nationalstadsparken är ett riksintresse med stor betydelse för det nationella
kulturarvet, för Stockholmsregionens ekologi och för människornas
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rekreation. Begreppet Naticnalstadspark ger uttryck för statens och
kommunernas gemensamma ansvar för skydd av områdets värden. Utöver
det övergripande skyddet är det angeläget att finna lämpliga former för
detaljreglering av olika åtgärder samt för skötsel och vård av mark och
bebyggelsemiljöer.

Nationalstadsparken tål inte ytterligare ingrepp i obebyggd park och
naturmark. I regeringens proposition 1994195:3 om Nationalstadsparken slås
emellertid fast att 'bebyggelsemiljöerna utgör en viktig del av det samlade
historiska landskapet i en nationalstadspark". De förändringar, upprustningar
och kompletteringar som kan medges får inte utsätta Nationalstadsparkens
värden för någon negativ inverkan av betydelse. Ny bebyggelse, anlägg-
ningar och andra åtgärder i delar av området som inte utgörs av parkland-
skap eller naturmark kan komma till stånd om det kan ske utan att natur-
eller kulturvärdema skadas. Skyddet innebär hinder för utveckling inom
parken av tätortsbebyggelse och sådant näringsliv som inte har samband med
parkens ändamåI. Sammantaget bör det enligt regeringens proposition "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 liksom att bygga om och anpassa byggnaderna efter sådana
verksamheters behov".

Vid eventuell omvandling och komplettering bör särskilt uppmärksammas
åtgärdernas form och skala samt atr karaktären av byggnader i parkmiljö
bevaras.

Beslutet om Nationalstadspark ger ett grundläggande och övergripande skydd
enligt regeringen. Kommunernas planering och myndigheternas prövning av
markanvändningsfrågor kan genom beslutet om Nationalstadspark utgå från
en av riksdagen fastlagd värdering av parkens värden. Riktlinjer läggs
således fast som vägledning för myndigheters bedömningar.

Som stöd för tillämpningen av speciallagstiftningen bör Stockholms och
Solnas kommuner utveckla sina översiktsplaner. I planerna bör de delar av
nationalstadsparken som skall skyddas som parklandskap eller naturpark
avgränsas närmare liksom de zoner inom nationalstadsparken som präglas av
bebyggelse eller anläggningar.

Genom att Nationalstadsparken är ett riksintresse kan i första hand
Länsstyrelsen ingripa mot kommunala beslut som innebär att riksintresset
hotas. Det gäller oavsett om hotet ligger inom ett område av riksintresse
eller i sådan närhet av området att riksintresset hotas.

Ansvaret för beslut enligt naturresurslagen delas angående Nationalstads-
parken mellan staten och kommun. Det operativa ansvaret samt ansvaret för
den omedelbara vården och tillsynen av de till Nationalstadsparken hörande
byggnaderna, parkerna och naturområden utövas av fastighetsförvaltarna.
Staten är dominerande markägare och fastighetsförvaltare men även
Stockholm och Solna äger och förvaltar markområden. Ståthållareämbetet
förvaltar medan Djurgårdsförvaltningen är verkställande organ för statens
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mark inom Stockholms stads gränser. Statens fastighetsverk ska förvalta sitt
fastighetsbestånd främst kulturinstitutionerna, på ett sätt som långsiktigt tar
till vara, vårdar och utvecklar fastigheternas värde. Akademiska Hus I
Stockholms AB, förvaltar fastigheterna som används för högre utbildning
och forskning.

Enligt regeringens beslut om Nationalstadsparken bör Solnas och Stockholms
program för planering i huvudsak utgöra utgångspunkt för ett närmare
planerings- och åtgärdsarbete. Ett samarbete bör komma till stånd mellan
berörda intressenter. Samarbetet bör leda fram till principer, planer och
handlingsprogram för skydd, förvaltning, vård och utveckling av parkens
natur-, kultur- och rekreationsvärden. En tidsplan med prioriteringsordning
bör upprättas för de åtgärder som avses vidtas. Länsstyrelsen i Stockholms
län får ansvaret att det samarbete som behövs får tillämpliga former.
Länsstyrelsen ska den 1 februari 1996 återkomma till regeringen med
redovisning av arbetsläget, inriktning av fortsatt arbete och eventuella förslag
som regeringen skall ta ställning till.

Fyra arbetsgrupper

Stadens berörda förvaltningar har med anledning av kommunfullmäktiges
behandling av "Program för planering..." 1993 bildat fyra arbetsgrupper för
dels bildande av naturreservat, dels upprättandet av en fördjupad
översiktsplan för institutionsområdet, dels förstärkt kulturskydd samt dels
avtalsfrågorna inom området. I arbetsgrupperna ingår från stadens sida
representanter för stadsbyggnadskontoret, gatu- och fastighetskontoret,
stadsmuseet, miljöförvaltningen och fritidsförvaltningen. I vissa av
arbetsgrupperna ingår även representanter från ståthållareämbetet,
Djurgårdsförvaltningen, riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen. För
projektledningen svarar stadsbyggnadskontoret.

Naturreservat

Stockholms kommunfullmäktige har beslutat att Norra och Södra Djurgården
ska avsättas som naturreservat eller andra relevanta bevarandebestämmelser.

Den relevanta skyddsformen for Djurgårdens naturmark är naturreservat,
eftersom ersättningsanspråk formellt kan väckas. Då staten och staden i
huvudsak äger marken i området är några ersättningsanspråk sannolikt inte
aktuella i praktiken. Som också regeringen uttrycker i propositionen om
Nationalstadspark kan "exempelvis ett naturreservat inrättas enligt
naturvårdslagen om det behövs för att reglera skötseln av parklandskap och
naturmark."

Norra och Södra Djurgården har i likhet med andra delar av Nationalstads-
parken stora kultur-, natur- och rekreationsvärden. Genom att avsätta Norra
och Södra Djurgården som naturreservat enligt naturvårdslagen inför
Stockholms stad bindande föreskrifter för områdets skydd och skötsel.
Detta innebär en precisering av hur dessa delar av nationalstadsparken bör
vårdas och utvecklas.

L
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Norra och Södra Djurgården har delvis olika karakrär och kvaliteter.
Målsättningen med naturreservatsbildningen är att med utgångspunkt från
principer i "Program för planering..." och nationalstadsparkens skyddsmotiv
"det historiska landskap som har särskild betydelse för det nationella
kulturarvet, för stadsregionens ekologi och för människors rekreation" värna
om de kvaliteter som är specifika för respektive område. Arbetet med att ta
fram förslag till naturreservat för Norra och Södra Djurgården har indelats i
två etapper. Den första etappen avser förslag till naturreservat för Norra
Djurgården.

Förslag till naturreservat upprättas enligt Naturvårdslagen (NVL § 7).
Förslaget ska innehålla en karta som redovisar områdets avgränsning.
Andamålet med skyddet ska anges samt föreskrifter för såväl markägare som
allmänhet. En skötselplan ska utarbetas som mer eller mindre översiktligt
anger hur området ska skötas och förvaltas.

I det framtagna förslaget till naturreservat för Norra Djurgården preciseras
följande för området betydelsefulla kvaliteter:

x Norra Djurgården är den del av den forna Jaktparken som till stora delar
bevarat karaktären genom århundraden med den öppna marken och
jätteekarna, de ljusa ädellövbackarna och de mörka barrträdsbestånden. Delar
av vägnätet är mycket gammalt.

* Viktiga ekologiska processer måste upprätthållas om områdets biologiska
mångfald ska kunna bestå. Områdets ädellövbestånd som är ett av de
värdefullaste i Sverige, den öppna marken med eksolitärer, barrträds-
beståndet och våtmarkerna värnas.

* Norra Djurgården är ett stort tätortsnära naturområde med en mångfald
biotoper och ett rikt växt- och djurliv. Prioriteringen av rekreation ökar
möjligheten till naturupplevelser och ekologisk insikt.

Skötselplanen för Norra Djurgården är översiktlig och ger riktlinjer. Mer
preciserade skötselplaner kommer att utarbetas för vissa områden. Dessutom
behövs en utredning som ser över hela området vad gäller vägar, parke-
ringar, belysning mm för att få en bättre anpassning till landskapet. En
utgångspunkt är att Björnnäsvägen och Baron Rålambs väg stängs av for
genomfartstrafik när Norra Länken öppnar. Några konkreta förslag i
skötselplanen är att Lillsjön återskapas som sjö, gräsmattan vid Laduvikens
västra del omvandlas till fuktäng, Roslagsporten, en av portarna till
Jaktparken vid Lilla Skuggan och Lilla Värtan, återskapas som entr6 till
naturreservatet och Nationalstadsparken.

Planeringsinriktnine för naturreservatsbildningar : Efter anmälan i
stadsbyggnadsnämnden våren 1995 avses förslaget till naturreservat för
Norra Djurgården, sändas ut på remiss och samråd under 2 månader (något
längre till länsstyrelsen). Efter bearbetning kan ett formellt beslut om
naturreservat fattas av Stockholms kommunstyrelse. Arbetet med
naturreservat för Södra Djurgården har påbörjats och avses intensifieras
under andra halvåret 1995.
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De ljusa ädellövs-
backarna bevaras

Utformning av vägars
bredd, beläggning och
läge ses över

Roslagsporten återupp-
rättas till en av portarna
till nationalstadsparken
och naturreservatet

Delar av skogen läm-
nas helt utan åtgärder

Satsningar på natur-
rum och naturstigar

Den igenväxta
Lillsjön restaureras

Fisksjöäng åter-
ställs till park-
och naturmark
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Gräsmatta omformas
till fukäng för att gynna
växter och djur

Den igenväxta
Uggleviken be-
varas som kärr

Då Björnnäsvägen stängs fö
genomfartstrafik minskar
föroreningar till Uggleviken

Barrträdsbeståndet stärks
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Detta tir några exempel på riktlinjer och åtgörder i ft)rslag till naturreservat

ftir Norra Djurgården-
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Stockholms stad - kommunstyrelsen - har genom tidigare ansökan till
länsstyrelsen om generell delegation att bilda naturreservat, erhållit denna
möjlighet sedan 1993. Kommunen får emellertid inte utan Länsstyrelsens
medgivande besluta om skydd av områden av riksintressen, enligt lagen om
hushållning med Naturresurser mm, vilket är fallet med Nationalstadsparken.

Stadens arbete med naturreservatsbildning överenstämmer väl med
Nationalstadsparkens intentioner. Arbetet är väl känt av staten, ståthållare-
ämbeteVDjurgårdsförvaltningen och länsstyrelsen. I samband med remissen
av förslaget till naturreservat för Norra Djurgården kommer en begäran om
medgivande för Stockholms stad att inrätta naturreservat på Nona och Södra
Djurgården, att inlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kulturskydd

Nationalstadsparken utgör i sin helhet ett historiskt landskap som rymmer
viirden av stor betydelse for det nationella kulturarvet. parkens säregna
historia har bidragit till att många byggnader har mycket hög arkitektonisk
klass. Stora delar av området är sedan tidigare av Riksantivarieämbetet
utpekade som riksintresse för kulturminnesvården. Översiktsplan 90
redovisar ett antal riksintressen för kulturminnesvården som berör
Stockholms del av Nationalstadsparken. Dessa är Djurgårdsstaden, Södra
Djurgården, Beckholmen, Skeppsholmen, Kastellholmen, Diplomatstaden,
Giirdet, Institutionsbältet på Norra Djurgården, området vid Stadion och
Brunnsviken och stadens front mot vattnet

I Solnas och Stockholms program for planering slås det fast att kulturland-
skapet och de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och parkerna ska
värnas, vårdas och utvecklas.

Arbetsgruppen för kulturskydd på Djurgården arbetar med att utreda vilka
skyddsformer som är lämpliga för kulturhistoriskt värdefulla byggnader,
anläggningar och parker inom Stockholms del av Nationalstadsparken.
Preliminära bedömningar pekar på att det inom Stockholms del av
Nationalstadsparken finns 256 byggnader av byggnadsminnesklass (blåa
byggnader). Av dessa ligger 55 i Djurgårdsstaden. Antalet byggnader av
särskilt kulturhistoriskt värde (gröna byggnader), uppgår till334 varav 109
är belägna inom Gärdet och Ekhagen.

Huvuddelen av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen saknar lagskydd
Bäst skydd har vissa byggnader som ägs av staten. Några tiotal starliga
byggnadsminnen som omfattar flera byggnader, finns inom området. För
byggnader i kommunal ägo finns i enstaka fall skyddsbestämmelser i
detaljplan. Några få enskilt ägda hus är byggnadsminnen.

Norra och Södra Djurgården utgör en värdefull miljö. Detta har fastlagts i
Stockholms stads områdesbestämmelser från 1989. Inom området gäller
utökad bygglovsplikt för att färga om byggnader, byta fasadbeklädnad och
taktäckningsmaterial eller andra ändringar av byggnader vilket avsevärt
påverkar byggnadernas utseende samt utbyggnader. Rivningslov fodras för
rivning av byggnad eller del av byggnad. Dessa åtgärder är normalt
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bygglovsbefriade i områden som saknar detaljplan vilket i regel är fallet på
Djurgården. Genom den utökade tillståndsplikten kan det prövas om en
tilltänkt åtgard innebär förvanskning av byggnader som är viirdefulla från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som
ingår i ett område av denna karaktär. Plan- och bygglagen avses ändras den
1 juli 1995 men områdesbestämmelserna för Djurgården kommer att gälla
och åtgärder att prövas på samma sätt som idag.

I den nya Plan- och bygglagen kommer bygglovsplikt för invändiga föränd-
ringar att tas bort. Sådana förändringar kan därmed inte regleras med utökad
tillståndplikt och göras bygglovspliktig med en ny områdesbestämmelse. Det
torde dock vara möjligt att införa bygglovplikt för underhåll, när det gäller
kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

For många av de kommunalt ägda byggnaderna har skyddsföreskrifter
utarbetats men ej fastställts i byggnadsminne- eller planbeslut. Detta gäller t
ex Belleveuområdet inklusive Sveaplan gymnasium och hela
Djurgårdsstaden.

Planerinesinriktnine för kulturskydd: Ur bevarandesynpunkt är det största
problemet att det privatägda bebyggelsen saknar skyddsbestämmelser. Inom
detta bestånd aktualiseras ofta förändringar. Ett 70-tal av dessa byggnader
bör skyddas som byggnadsminnen. Kostnaderna för att utarbeta skyddsbe-
stämmelser etc, ligger på 50 000-70 000 per objekt. Sammantaget beräknas
kostnaderna sålunda uppgå till 3,5-5 miljoner kronor. Eftersom medel f n
inte finns för detta bör provisoriska skyddsformer prövas. De byggnads-
minnesvärda byggnaderna skulle t ex kunna sättas upp på en väntelista enligt
kulturminneslagens 3 kap 6. Länsstyrelsen har ej tagit ställning rill etr sådant
förslag.

På sikt bör skyddsbestämmelserna för den värdefulla bebyggelsen utarberas
mera detaljerat och ge ett individuellt skydd för den enskilda byggnaden.
Detta är en omfattande arbetsuppgift med ett successivt genomforande.
Principerna prövas nu inom naturreservatsområdet på Norra Djurgården. För
områden som detaljplaneläggs kommer på sedvanligt sätt detaljerade
skyddsbestämmelser att utarbetas i samband med planarbetet.

Den del av bebyggelsen som hyrs ut av Djurgårdsförvaltningen kan få ett
skydd kopplat till upplåtelseavtalet.

Pågående utrednings- och inventeringsarbete av de kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna avses redovisas i en rapport och eventuellt en klassificerings-
karta. Tryckkostnaderna är ej beräknade.

Institutionsområdet - ftirdjupad översiktsplan

Vid kommunfullmäktiges behandling av "Program för planering..." 1993 fick
stadsbyggnadsnämnden bl a i uppdrag att revidera Oversiktsplan 90
beträffande institutionsområdena i syfte att samordna institutionernas
expansionsbehov med kultur- och naturintresserna.

t
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Ett förslag till översiktsplan för Östra Brunnsviken och Norra Djurgårdens
institutionsområde har remissbehandlats. Planområdet sträcker sig från
Åkistun i norr via Universitetet, Bergianska Trädgården, Albano, Kräftriket,
Nortull, Roslagstull, Tekniska Högskolan och till Stadion vid Lidingövägen.

Oversiktsplaneområdet berör den del av Nationalstadsparken där konflikten
mellan bevarande och förändring är tydligast. Inom området har statens olika
roller som markägare och myndighet för bl a den högre utbildningen. En
översiktsplan är nödvändig för att ge en helhetssyn av området och en

långsiktig grund för kommande detaljplanearbete, bygglovsprövning etc.
Området saknar i huvudsak detaljplaner. Nationalstadsparken innebär extra
krav på nya byggnaders lokalisering och utformningen.

Oversiktsplanen anger vad som är särskilt viktigt att beakta för att bevara
kvaliteterna. Riktlinjerna följer intentionerna i "Program för planering..."

* Bebyggelsen får inte tränga in på naturmarken.
x Djurgårdslandskapets karaktiir och grönska ska bevaras även inom

bebyggelseområdena.
* Institutionsområdenas huvudanvändning och inriktning som vetenskapsstad

ska bevaras och utvecklas.
x Placering och utformning av eventuella nya byggnader måste anpassas väl

till omgivningen och stämma med karaktiiren av byggnader i park.
* Skyddet för kultur- och naturvärden behöver förstärkas för att begränsa

bebyggelseutvecklingen och införa skyddsbestämmelser.
* Aldre träd och lövskog ska skyddas i naturvårdens kärnområden och

biologiska spridningskorridorer, bl a genom skötselplaner och utökade
krav på marklov.

En översiktsplan som i sig inte har någon formell rättsverkan innebär ett
principiellt ställningstagande av kommunfullmäktige hur marken ska
användas. Park- och naturområden får inte utnyttjas för bebyggelse. Stora
delar av befintliga bebyggelseområden skall inte förändras i någon större
utsträckning. Universitetet, f d Roslagstulls sjukhus och Tekniska Högskolan
med kvarteret Forskningen föreslås som komletteringsområden. Inom dessa

områden illusteras vissa mojligheter att ersätta eller komplettera den
befintliga bebyggelsen. Industri och lagerområdet vid Albano föreslås som
omvandlingsområde med byggnader i park. Oversiktsplanen understryker
behovet av miljöförbättringar efter Roslagsvägen vad beträffar buller och
trafikledens anpassning till landskapet. Gång- och cykelvägnätet inom
institutionsområdet bör ses över.

I förhållande till 1963 års dispositionsplan för Kungliga Djurgården, som

översiktsplanen för institutionsområdet avser att ersätta, innebär planförslaget
en kraftig minskning av bebyggelsemojligheterna. Det gäller i synnerhet vid
universitetet och Tekniska Högskolan. Gränsen för institutionsområdena har

flyttats och dragits snävare i förhållande till redan befintliga byggnader.

Det kan i sammanhanget vara av intresse att redovisa vad Stockholms
universitets styrelse fastställde den 18 juni 1993 i ett måldokument om
universitetets expansionsplaner;

L

L

t.



Fö..1o9 on bro tör GC -troflk

§ t'i@

OSTRA BRUNNSVIKEN OCH

NoRRA olunoÄRorNs
INSTITUTIoNovRÅoE
Förstog tilt översiktsplon
Stodsbyggnodrkontorct Junl lgg4

B Bostodsomröde'
V VördI Institutionsområde
K Kontor, offörer, hotell
N Notur. pork
0 Kutturmlljö
R Riksintresse för kultur-

minnesvården ent. NRL

N1

- - Ptonomrddesgröns

- 
Morkonvöndningsgröns

--- 
Kulturmiljögröns+ Noturreservotsgröns

ffi HyUyggnod, beslutod
?7v27t7, Onräde i nom v i I ke twzz nybyggnod övervögs
[:-::-::I^il P.orko-mr6de med lött instuti-...N tionsbebyggelse
* Jörnvögsspår som utgårffi Ny ptonskild gång-och cykelvög
u Sultspskyd(

l

rJ-----!----!---r--i

Ulf Sondetl 21 mors 1995

t.lotrtollo. lö6.1år rtrllod
nlt lttt.tcn.

Stqd.ntbo.tod.ttllt.lr.n 6n.kor nytl
bo.todrhu. pd p-plot..h.

Åndrl^g ov V.goplol..n och

ot..r.!rllOo pä
aarnq. b6 rl

b6. nlhaloa, dcn .6dro P-plolaan
ptorcktcl BaElu.v6gån 

^cd

T-bonaatotlon.n äpFnot

V.l.n.lop.okod.il6n vlll byg-
go orb.la- och kontorrui.

ilytt kop.ll Alt

i.:;:.
( ''J-_-

Nyrr kdrhur ts ooo rrr'iir\c. rtrcn
§

Unlvcrcltctct ön:lor lokolgoto.

Rosl ogrväge n
Norrq Llnkcn

ov nör

Unlv.rrlt.l.l vlll ho Gn bygg-
nod.nörllgh.t pd upplo0.

Moakln- och [qtarloltaknlka
utbt!9nod

Ny broR

o9
N3

Ny by9gnod.
Sop hl

Ao.t09.tull. trotlk-
lräeor utcds ldrott.h09.

vlll by99o

L

L

§

t

ö



Brunnsvikens

RIKTLINJER FÖR
MARKANVÄNDNINGENS
HUVUDDRAG

PARK. OCH NATUROMRÅDEN

Gräns lör Brunnsvikens
landskapspark resp. Norra
Djurgårdens naturreservat

Riksmuseet

t.d. Sveaplans
gymnasium

Nona Djurgårdens
naturomräde

Vatten

Våtma*

Öppen/halvöppen ma*

Skogsparti

Kufruftistorisk park

Bebyggelseområde
med lill omgivningen väl
anpassad bebyggelse

Bebyggelseområde
med till omgivningen väl an-
passad bebyggelse som är
underordnad vegetalionen

Särskilt värdelull kuturmiljö.
Helhelskaraktär och andra
kulturvärden lår inte lörvanskas

TEKNISK INFRASTRUKTUB

Hwudvåg

Hwudvåg ilunnel
(redovisas ej i sin helhet)

Sekundär lörtrindelse

Jåmväg

Kraltledning
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Lilla Frescati
Botaniska

Nontull

l.d. Velerinärmedicinska BEBYGGELSEOMRÅDEN
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Grundläggande avsikten

>i< Brunnsvikenområdet är av riksinkesse för kulturminnesvården och ska
bevaras som en kulturhistorisk unik landskapspark. De relativt ostörda
naturdominerande omgivningarna ska bibehållas.

*: Norra Djurgårdens naturområde ska bevaras och skyddas som naturre-
servat med särskilt avseende på naturvårdens och friluftslivets intressen.
Den historiska jaktparkens landskap skall värnas med bl.a. växlingar
mellan öppna marker och skogklädda höjder.

:i: lnstitutionsområdet på Norra Djurgården är av riksintresse för kultur-
minnesvården och ska bevaras och utvecklas som en vetenskaps-
stad. Bebyggelseområdenas fysiska uttryck ska karaktäriseras av
begreppet byggnader i park.

Stadion

z Vetenskapsakademien

Eergianska
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z Belleweparken

l.d. Roslagslulls sjukhus
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"...När nu de beslutade nybyggnaderna - det kemiska övningslaboratoriet,
geovetenenskapernas hus, aulan och fysikcentrum i Albano - uppförts, bör
den centrala campus i Frescati betraktas som i huvudsak färdigbyggt. Med
hänssyn till den känsliga miljön här får behovet av ytterligare utrymmen
väsentligen tillgodoses genom ombyggnader och expansion söderut t ex inom
Kräftriket-Albanoområdet. Universitetet har emellertid nått en storlek, som
inte bör tillåtas öka ytterligare. Såväl internationella erfarenheter som miljö-
faktorer talar emot en fortsatt tillväxt. Om den högre utbildningen skall ex-
pandera inom Stockholmsregionen och det kan anföras goda skäl för detta,
bör det ske i form av ett Stockholms universitet ll som en ny och fristående
enhet".

Inom institutionsområdet 2ir nedanstående frågor aktuella.

Betalstation och gång- och cykelbanor vid Ålkirtu,

Ett detaljplaneförslag för en betalstation vid Roslagsvägen - Bergiusvägen
har varit på remiss och samråd. Med anledning av den kdtik som framforts
ska ett nytt läge omedelbart söder om Alkistan studeras och remissbehandls.

En planutredningen tillsammans med Solna bör studera en ny gång- och
cykelförbindelserna över Ålkistan mellan Sofielund - Fridhemsområder och
Bergshamra - Tivoli i Solna studeras. Byte av Roslagsbanans bro över
Alkistan kan enligt SLJ bli aktuellt. I samband med det bör gång- och
cykelförbindelserna längs kanalen breddas på båda landsidorna som
ersättning för de nuvarande smala konsolbryggorna.

Roslagsvägen, Bergiusvägen och Svante Arrhenius väg

I översiktsplanen redovisas norra delen av Roslagsvägen i nuvarande utform-
ning men kompletterad med bullerskydd, planteringar mm. Det är angeläget
att miljöförbättringsåtgärder vidtas för den nuvarande Roslagsvägen. Ett
samarbetsprojekt med berörda parter avses påbörjas. I planbeskrivningen
illustreras en lösning med vägen i tunnel förbi Naturhistoriska Riksmuseet
och universitetet. Medel för ett sådant projekt finns f n inte.

Stockholms kommunfullmäktige beslöt i samband med behandlingen av

"Program för planering..." att bostäder vid Bergiusvägen inte ska byggas.
Oversiktsplanen redovisar Bergiusvägen med avsmalnad körbana på sträckan
Frescativägen - Professorsslingan. Oster därom föreslås att vägen läggs igen
och ersätts av en gång- och cykelväg. Som ersättningsväg för trafik till Stora
Skuggan förslås att Svante Arrhenius väg förlängs till Stora Skuggans väg. I
översiktsplanen förslås vidare att parkeringsplatsen söder om Bergiusvägen
nedanför Lappkärrsberget ersätts med ett odlingsområde.

Lappkärrsberget

Inom studentbostadsområdet på Lappkärrsberget redovisas i översiktsplanen wå
nybyggnadsmöjligheter, dels på parkeringsytan vid Professorsslingan och dels
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om barnstugan inne i området ersätts med ett bostadshus. Stiftelsen Stockholms
Studentbostäder har anmält intresse av att bygga bostäder på parkeringsplatsen.

Vegaplatsen

I översiktsplanen föreslås en ändrad dragning av Svante Arrhenius väg söder
om Vegaplatsen. Detta ger en möjlighet att ordna en, tydlig plats med en ny
byggnad på södra sidan av Vegaplatsen. SL planerar att iordningställa en
tunnelbaneentre med direkt kontakt med Vegaplatsen.

Bergianska trädgården

Byggnadsminnesförklaring av hela Bergianska trädgården är aktuell. Fältet
söder om trädgården reserveras för botaniskt ändamåI. Fältet mellan
Roslagsbanan och Roslagsvägen bör enligt ett utredningsförslag från Bergi-
anska trädgården ordnas till botanisk trädgård eller park. Området med
handelsträdgården bör enligt utredningsförslaget ordnas så att växthus,
försäljningslokaler och parkeringsplatser förläggs mor Ålkistevägen öster om
den gamla bebyggelsen. Härigenom kan marken söder om och framför den
gamla bebyggelsen återställas till trädgård och byggnaderna friläggas.

Vetenskapsakademin

Vetenskapsakademien önskar bygga ett nytt arkiv i huvudsak under mark med
en-två kontorsvåningar ovanpå. Den nya byggnaden föreslås i vinkel mot den
senaste tillbyggnaden från 1960-talet framför och söder om den nuvarande
huvudbyggnaden. Detaljplan har begärts.

GEO-byggnaden, KOL, nytt kårhus etc

Universitetets befintliga lokalyta i Frescati uppgår till ca 150 000 kvm. Inom
universitetsområdet finns tre aktuella utbyggnadsprojekt. Nybyggnad.vid
Svante Arrhenius väg pågår för ett kemiskt övningslaborarorium - KOL - om
ca 8 000 kvm BTA. Bygglov finns för nybyggnad av geoverenskapamas hus -
GEO - som omfattar drygt 20 000 kvm. Bygglovet är överklagat till Läns-
styrelsen. GEO- byggnaden avses uppföras söder om motionshallen vid Svante
Arrhenius väg. Byggnadslov finns också för en ny aula om ca 3 600 kvm BTA
belägen mellan Allhuset och Juristernas hus.

Studentkåren önkar att bygga ett kårhus om ca 5 000 kvm, där villa Bellona nu
ligger i områdets södra del. Tre kyrkosamfund har gått samman om ett förslag
att bygga ett kapell intill Allhuset norr om aulan.
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Frescati Hage och Kräftriket

Ny bebyggelse inom Frescati Hage och Kräftriket är inte aktuell. I planen
illustreras en enda nybyggnadsmöjlighet på en parkerings- och upplagsyta i
Kräftriket intill fd Veterinärhögskolans kårhus i sydväsrra delen.

Fysikcentrum - Albano

I översiktsplanen redovisas möjligheter att inom Albano bygga nya institutions-
byggnader både söder och norr om Björnnäsvägen men med kullen på norra
sidan bevarad. Stråket på ömse sidor Värtabanan föreslås som ett öppet
parkstråk med låg institutionsbebyggelse. Något nybyggnadsprojekt inom
området är f n inte aktuellt. Detaljplaner upprättas efter behov.

Detaljplaneförslaget för Fysikcentrum har varit på remiss och samråd.
Detaljplaneförslaget för Fysikcentrum omarbetas så att hojden på fysikhuset
sänks med en våning och fysikhuset flyttas ca 25 m österut.
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Maskin- och materialteknologi

En detaljplan har upprättats för tillbyggnader ( ca 5 500 kvm) av Maskin- och
materialteknologi i områdets norra del mot Lill-Jans skogen. Planen har remiss-
behandlas. En remissredovisning med förslag till utställning av planförslaget,
avses presenteras för stadsbyggnadsnämnden våren 1995.
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Sofiahemmet, Stadion och Lill-Janshuset (fd Allmänna BB)

Den i översiktsplanen visade nybyggnaden i norra delen av Sofiahemmet mot
Lill Jans skogen, har i det efterfoljande detaljplanearbetet minskats. Mot
detaljplaneförslaget har ingen väsentlig kritik riktats.

För Stadion är en ny ståplatsläktare aktuell att bygga. Bygglov har givits och
utformningen ansluter till den av Stadionarkitekten Torben Grut tidigare ritade
läktaren. För Idrottshögskolans del iir nybyggnad aktuell i östra delen på

höjden mot Lidingövägen som ersättning för en barack på platsen.

För f d Allmänna BB, nu kallat Lill-Janshuset, är ny användning aktuell om
KTH lämnar sina förhyrda lokaler som planerat. Djurgårdsförvaltningen och
socialdistriktet diskuterar bl a en ombyggnad till äldrebostäder av Lill-
Janshuset.
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Norrtull

Oversiktsplanen omfattar området längs Brunnsvikens sydsida fram t o m den
sk bensinstationstomten och tullhusen. Precisering av markanvändning och
nybebyggelse inom denna del görs ej. Ett siirskilt programarbete inför
upprättande av detaljplan pågår för området kring Norrtull.

Kvarteret Cedersdal ( f d Sveaplans gymnasium)

Byggnadsminnesförklaring av Sveaplans gymnasium och Bellevueparken med
byggnader har väckts och prövas f n. Byggnadsminnesförklaringar av Frescati
Hage (f d Skogshögskolan) och Kräftriket (f d Veterinärhögskolan) torde
nyligen blivit förklarade som byggnadsminnen.

Före detta Sveaplans gymnasium redovisas i översiktsplanen i befintligt skick
utan den tidigare tänkta tillbyggnaden med I I 000 kvm BTA. Tidigare avtal
mellan staden och Hjärt- och Lungfonden angående f d Sveaplans gymnasium
har upphört att gälla. Upplåtelse av fastigheren skedde 1994 trll SISAB som
tecknat en överenskommelse med universitetet om uthyrning och ombyggnad
(påborjad) åt Socialhögskolan. Detaljplanen som avsåg möjliggöra tillbygg-
naden överklagades och ligger sedan 1991 hos regeringen.

Detaljplanen för Cedersdal bör återtas hos regeringen.

Valhallavägen

Det blir genom Norra Länkens tillkomst möjligt atr förbärtra Valhallavägens
utformning. Gatugestaltningen bör ingå i den områdesvisa trafik- och gatu-
miljöplanen för Ostermalm som avses påbörjas under senare delen av 1995
eller under 1996. Framfor Stadion är Valhallavägen oordnad och används
delvis som upplag med bl a en sandficka. Här bör en värdig förplats till
Stadion skapas.

Planeringsinriktning för institutionsområdet : Oversiktsplanen har remissbe-
handlas och en remissammanställning utarbetas. Planen ska efter justering,
utställning och behandling i stadsbyggnadsnämnden kunna antas av
kommunfullmäktige.

Oversiktsplanens riktlinjer för markanvändning och bebyggelseutveckling ska
successivt läggas fast i områdesbestämmelser, detaljplaner, byggnadsminnen
etc. Staten som är huvudsaklig mark- och fastighetsägare bör med staden träffa
en överenskommelse om ekonomiska och andra förutsättningar för områdets
utveckling.

En tillbyggnad av Sveaplans gymnasium och breddning av Cedersdalsgatan är
inte längre aktuellt. Stadsbyggnadsnämnden föreslås därför hemställa att
kommunstyrelsen hos regeringen återkallar detaljplanen för f d Sveaplans
gymnasium.
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Södra Djurgården

Västra delen av Södra Djurgården

I Oversiktsplan 90 konstateras atr västra delen av Södra Djurgårdens
helhetsmiljö med parker, promenadvägar och värdefulla byggnader bör bevaras.
Områdets inriktning för kultur-, nojes- och friluftsliv samt turism bör
bibehållas och utvecklas. Begränsat kompletteringsbyggande med lämplig
lokalisering och utformning kan medges för sådana ändamål. Vid
kommunfullmäktiges behandling i september 1992 av en programutredning av
västra delen av Södra Djurgården (utarbetad av Djurgårdsförvaltningen och
Byggnadsstyrelsen) konstateras att skalan för eventuell nybyggnad vid Alkärret
måste hållas nere och att större nyanläggningar i Skeppsholmsviken mellan
Allmänna Gränd och gamla Vasamuseet är olämpliga. Ett genomförandeinriktat
program bör upprättas. I "Program för planering...,,framförs att vissa
förändringar kan ske av bebyggelsen inom västra delen av Södra Djurgården.
Kvarteret Skeppsholmsviken är en av de få platser som iir lämpad för ny
bebyggelse. Detaljplan eller områdesbestämmelser skall vara en förutsättning
for ny bebyggelse som inte är obetydlig. Enligt bestämmelserna angående
Nationalstadsparken får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till srånd
endast om det kan ske utan intrång i parklandskapet eller naturmark och utan
att i övrigt skada det historiska landskapets natur- och kulturvärden.

Med anledning av kommunfullmäktiges uppdrag att upprätta ett genomförande-
inriktad program för västra delen av Södra Djurgården bildade stadsbyggnads-
kontoret en arbetsgrupp med representanter från gatu- och fastighetskontoret,
Djurgårdsförvaltningen, Djurgårdens intresseförening och representanter för
museerna på Djurgården. Arbetsgruppen konstaterade i inledningen av sitt
arbete att det på kort sikt inte fanns förutsättningar att utarbeta ett genom-
förandeinriktat progam. De få kvarvarande tomterna där det är möjligt att
bygga nytt kräver skräddarsydda lösningar som är svåra att forutsätta i en
översiktsplan. Arbetet har förutom diskussion och information om olika projekt
och problem, varit inriktat på att bl a förbättra trafikförhållandena på Södra
Djurgården och upprätta en belysningsplan för området.

Det diskuteras att flytta Sjöhistoriska museet till Båthallarna vid Alkärret.
Därigenom skulle Vasamuseet och Sjöhistoriska museet kunna samlas. En
förutsättning för en sådan flyttning är att klarhet vunnits om Sjöhistoriska
museets civila och marina samlingar även fortsättningsvis ska vara samlade
eller delas upp. En annan förutsättning synes vara att Nobelstiftelsen köper
nuvarande museibyggnad i syfte att inrätta ett Nobelpristagarmuseum och
bidrar till finansieringen av ett nytt sjöhistoriskt museum på västra delen av
Södra Djurgården. Kulturutredningen kommer under våren 1995 att lämna
förslag om Sjöhistoriska museets framtid.

Skeppsholmsviken 6 och 7 mellan Allmänna Gränd och gamla Vasamuseer
nyttjas idag som parkeringsplats. En preliminär uppgörelse har träffats om att
staden förvärvar Skeppsholmsviken från Trygg-Hansa för 25 Mkr och upplåter
det till Gröna Lund AB för 1,75 Mkr/år. Gröna Lund har för avsikt att urvidga
sin verksamhet på Skeppsholmsviken.
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Arrendeavtalet mellan Staden och Gröna Lund förutsätts innehålla föreskrifter
eller anteckningar beträffande aktuella planutredningar, Gröna Lunds egen
planering, genomförande av strandpromenader samt eventuella grannför-
hållanden. Avtalet förutsätts upprättat före kommunfullmäktiges behandling av
förvärvsärendet.

Underhandskontakter har upprättats mellan Gröna Lund och stadsbyggnads-
kontoret för att diskutera tomtens stadsbyggnadsmässiga förutsättningar,
strandpromenad m m. Gröna Lund arbetar med att ta fram ett id6underlag
angående vilka attraktioner tomten ska kunna rymma.

Diskussioner pågår om den framtida användningen mm av fastigheten
Konsthallen 2 - Lindgården i hörnan Allmänna Gränd och Djurgårdsvägen.

Djurgårdshallen

Djurgårdshallen i Galärparken på Södra Djurgården avses byggas om till err
kulturhus för barn. Syftet är att gestalta Astrid Lindgrens och andra svenska
barnboksförfattares mest kända berättelser. Huset ska även rymma bokhandel,
servering och utställningytor. Projektet innebär att hallen som idag är I 400
kvm byggs till med närmare 900 kvm i en våning. Byggstart planeras ske så
snart detaljplanen vunnit laga kraft vilket beräknas ske våren 1995.
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Kvartert Grönland

Djurgårdsstaden på Södra Djurgården är av riksintresse för kulturminnesvården.
Området med helhetsmiljö och värdefulla byggnader bör bevaras. Varvs-
verksamheten i kvarteret Grönland vid Beckholmssundet har upphört. Ägaren
av fastigheten har begärt detaljplaneändring. Ett detaljplaneförslag med fem
bostadshus med tillsammans ca 60 lägenheter har upprättats. Planen avses efter
beslut av stadsbyggnadsnämnden ställas ut. Protester mot projektet har
inkommit. Länsstyrelsen har i sitt remissyttrande framfört att en detaljplan med
bostäder kan få en sådan inverkan på riksintresset Djurgårdsstaden att en
prövning enligt l2 kapitel PBL kan komma att aktualiseras.
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Spårvagnshallen

Spårvagnshallen inrymt i gamla Vasamuseet är en byggnad med tidsbegränsat
bygglov. Det är museispårvagnarna som använder spårvagnshallen. Den statliga
ägaren vill tå detaljplanen ändrad för att mojliggöra ert perrnanenr läge för
spårvagnshallen.

Aquaria vattenmuseum

Aquaria vattenmuseum är inrymt i delar av gamla Vasamuseets byggnader.
Antalet besökare uppgick 1993 till 215 000. Bland drygt 40-taler museer och
andra kulturella institutioner i Stockholms stad ligger Aquaria på trettonde
plats räknat i antal besökare. Aquria har sedan starten 1991 successivt
utvecklat sin relativt nystartade verksamhet. Närmast önskar de fortsätta med
anläggningen en bit ut i vattnet och under vattnet. I en skrivelse till
Stockholms Kommunstyrelse framförs att Aquaria önskar dels förvärva
befintliga lokaler från Vasakronan dels arrendera ca 2000 kvm av
Skeppsholmsviken 6 (ca en fiärdedel av parkeringsplatsen mellan Allmänna
gränd och gamla Vasamuseet). På Skeppsholmsviken finns planer att utvidga
befintlig verksamhet med en tropisk och nordisk avdelning. Arrendeavtalet
mellan Gröna Lund och staden angående Skeppsholmsviken 6 och 7 förutsätts
för övrigt innehålla föreskrifter och anteckningar beträffande bl a
grannförhållanden.

Trafikfrågor

Trafikfrågoma på Södra Djurgården är ett välkänt och komplicerar problem.
Det är på sommaren och vissa helger som trafikproblemen är som störst.
Mellan april och september nyttjas på helgerna en bemannad bom belägen på
Djurgårdsvägen ungefär vid Hazelliusbacken som stänger ute ej behörig trafik.
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SL planerar i enlighet med den sk Dennisöverenskommelsen, ett stomnät för
bussar i Stockholms innerstad. Stomlinjerna som föreslås bli fem till anralet
ska ha hög turtäthet veckans alla dagar, bekväma bytespunkter, miljövänliga
ledbussar och en egen identitet. Två stomlinjer berör Nationalstadsparken.
Stomlinjel går mellan Stora Essingen och Frihamnen via bl a Valhallavägen,
Värtavägen och Gärdets tunnelbanestation. Stomlinje 5 går mellan Karolinska
sjukhuset och Waldemarsudde och berör bl a Södra Djurgården. Stomlinje 4
tangerar Nationalstadsparken genom att passera Ostra station, Valhallavägen
och Radiohuset som är ändstation. I stadsbyggnadskontorets yttrande över en
remiss om SLs stomlinjenät (tju 1995-03-28), framförs arr det kan övervägas
om stomlinje 5 bör gå från UniversiteteU Lappkärrsberget istället från
Karolinska sjukhuset som täcks in av en annan stomlinje. Därmed skulle Norra
och Södra Djurgården bindas samman eftersom ändstationen är
Waldemarsudde.

Inför SL ledbussar med femminutersffafik på den föreslagna stomlinjen till
Södra Djurgården, så ökar sannolikt kollektivtrafikkapaciteten på Södra
Djurgården.

Planerinssinriktnins för västra delen av Södra Djurgården: For västra delen av
Södra Djurgården har tidigare programutredningar belyst områdets problem och
utvecklingsmöjligheter. Det ger en bra grund för atr i Översiktsplan 96
formulera tydliga riktlinjer och redovisa generella villkor för en eventuell
kompletteringsbebyggelse med höga krav på läge och utformning med hänsyn
taget till Nationalstadsparkens värden.

I Oversiktsplan 96 bör Nationalstadsparkens värden och planeringsförut-
sättningar niirmare redovisas. Byggnadsområden etc bör anges. I
Oversiktsplanen bör framgå att västra delen av Södra Djurgården ska värnas
och utvecklas för kultur-, nojes- och friluftsliv samt turism. Helhetsmiljön med
parker, promenadvägar och värdefulla byggnader bör bevaras. Begränsad
nybebyggelse är i princip endast möjlig väster om Djurgårdsvägen mellan
Djurgårdsbron och Beckholmsbron inklusive Beckholmen (Skansen
undantagen). Förutom kv Grönland och tillbyggnaden av Djurgårdshallen som
är under planering, återstår endast ett fåtal kompletteringsmojligheter. En sådan
möjlighet omfattar kvarteret Skeppsholmsviken mellan Allmänna Gränd och
Gamla Vasamuseet (dvs befintlig parkeringsplats). Avsikten är att Gröna Lund
kan expandera på denna tomt. Det vore en fördel om Aquaria vattenmuseum
som är inrymt i gamla Vasamuseets byggnader skulle kunna ges ett framtida
expansionsutrymme på en begränsad del av Skeppsholmsviken. En bebyggelse
vid Allmänna Gränd och Falkenbergsgatan bör få till omgivningen väl avvägd
form och höjd. Inne i kvarteret Skeppsholmsviken kan användningenvara
mindre bestämd för att möjliggöra att Gröna Lunds attraktioner kan bytas ut.
Det iir en fördel om området kan tillföras mer grönska. En utgångspunkt bör
vara att anlägga en ny strandpromenad runt kvarteret fram till Allmänna Gränd.
Allmänna Gränd bör rustas som en värdig entr6 till Södra Djurgården. Beck-
holmens skärgårdsnatur och maritima prägel med aktiv varvsverksamhet, med
dess inslag av teknikhistoria bör bevaras. Nybebyggelse av typen sjöbodar och
mindre serveringar kan prövas. Djurgårdsforvaltningen är huvudman for
Beckholmen och föreslås upprätta ett program för områdets användning. All
bebyggelse som ej är obetydlig på Djurgården bör föregås av detaljplaner med
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vidhängande samråd

Spårvagnshallen är en prydlig men enkel byggnad. Läget vid vattnet är mycket
attraktivt. Hörntomten bör utgöra reservtomt till det dyker upp någon attraktion
eller verksamhet med samklang med områdets karaktär och speciella läge.
Spårvagnshallen bör få förlängt bygglov om ytterligare högst fem år. Under
tiden bör ett annat läge för hallen sökas. Det bör studeras om museispårvägen
kan förlängas till Tekniska museet och eventuellt vidare till Kaknästornet. Vid
Kaknästornet skulle det kanske vara möjligt att ta i anspråk en del av den
relativt stora parkeringstomten och uppföra en permanent spårvagnshall. En
förutsättning är att inte Nationalstadsparken påverkas negativt.

Aquaria vattenmuseum har med sin pedagogiska djur, vatten- och kretslopps-
verksamheten en inriktning som väl överenstämmer med Ekoparkens syften.
Att Aquaria iir öppet året runt är en fördel för Södra Djurgården. Aquaria har i
en skrivelse till Stockholms Kommunstyrelse ställt frågan om staden önskar ha
kvar nuvarande Aquaria och om staden vill att verksamheten expanderar. De
önskar veta om de kan vidareutveckla sina ide6r som bl a berör Skeppsholms-
viken. Stadsbyggnadskontoret avser att undersöka om en samordning är möjlig
mellan Aquaria och Gröna Lunds planer på granntomten Skeppsholmsviken
och/eller på tomten för den provisoriska spårvagnshallen.

Passagerarantalet på..Djurgårdsfärjorna ökade markant när det blev möjligt att
använda Sl-kortet. Aven SL - kuponger borde vara möjliga att använda för att
ytterligare nyttja färjornas kapacitet. Mojligheterna att förlänga färjelinjen
mellan Nybroplan och Allmänna gränd till Londonviadukten bör studeras.
Londonviadukten skulle då kunna tjäna som infartsparkering for Djurgårds-
besökarna som kommer söderifrån. Nya Moderna museet på Skeppsholmen
aktualiserar behovet av färjeförbindelser även till Skeppsholmen.

Museispårvagnarna som sommartid trafi kerar sträckan Norrmalmstorg och
Södra Djurgården bör inordnas i SLs betalsystem för att öka kollektivtrafikens
attraktionskraft. Att förlänga tunnelbanan till Södra Djurgården är för
närvarande inte aktuellt. Stockholms stad har uttalat att museispårvägen bör
utnyttjas bättre och begärt överläggningar med Landstinget om att förlänga
museispårvägslinjen från Norrmalmstorg till Centralen och trafikera banan även
med reguljära spårvagnar. SL:s stomlinjer på denna sträcka avses trafikeras
med ledbussar. Sträckan förbereds dock för att i en framtid kunna trafikeras
med spårvagn. En förlängning av museispårvagns-linjen till Tekniska museet
och/eller Kaknästornet bör studeras vidare.

Att flytta bommen till Djurgårdsbron iir problematiskt. Ett urval av de som t ex
arbetar och bor på Djurgården måste ske vid bommen. Trafikproblem kan
uppstå vid Strandvägen/Narvavägen/Djurgårdsbron. Trafiken beräknas minska
på Strandvägen om bilavgifter och Osterleden genomförs. Arbetsgruppen för
västra delen av Södra Djurgården har bett gatu- och fastighetskontoret att
studera frågan närmare. De har anlitat en konsult som för närvarande studerar
problematiken att flytta bommen till Djurgårdsbron.

Trafikproblematiken bör analyseras i en särskild trafiköversyn för området
tillsamans med Skeppsholmen och området vid Tekniska museet mm. Det bör
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ske i anslutning till upprättandet av den områdesvisa trafik- och gatumiljö-
planen för Ostermalm som avses utarbetas under 1995 och 1996, eller i en
särskild trafikutredning med trafi köverenskommelsens förutsättningar
(bilavgifter, Österleden etc) som ett scenario.

Övriga projekt på Södra Djurgården

Gyllene Templet

Det sk Gyllene Templet är en kopia av ett 1700-tals kinesiskt - tibitanskt
tempel. Kopian tillverkades i Beijing 1930 under Sven Hedins överenseende.
Templet är en monteringsbyggnad med närmare 30 000 byggnadsdelar av trä.
Byggnaden är kvadratisk 23x23 m och med 19 meter som högsta hojd.
Temple"t visades under 1930-talet på världsutställningama i Chicago och New
York. Ar 1986 fördes templet till Sverige. Det lagras f n i Frösundavik där
restaurering pågår. En detaljplanearbete har påbörjats för att mojliggöra att
templet kan uppföras på Folkets museum Etnografiska gård. Byggnaden avses
vara uppförd till 1998 då Stockholm är Europas kulturhuvudstad.

En startpromemoria har godkänts av stadsbyggnadsnämnden om uppförande av
Gyllene Templet vid Etnografiska museet. Planarbetet har påbörjats och avses
fullföljas när genomförandemöjli klarläggs.

Kaknäsområdet

I "Program för planering..." och i miljö- och naturresursdepartementets
proposition angående Nationalstadsparken framförs att Kaknäs sjutbana bör
avvecklas. Detta var också intentionerna när staden övertog området vid
Kaknäs pä 1940-talet. I samband med behandlingen av en skrivelse av en
fullmäktigeledamot om avveckling av Kaknäs skjutbana beslöt stadsbyggnads-
nämnden 1994 enligt stadsbyggnadskontorets förslag att nuvarande verksamhet
kan pågå till den 31 december 1996. Därefter bör området återställas till
naturmark eller annan till området anpassad användning. Fortifikationsverket
miljöprövar för närvarande skjutbanan.
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Kaknäsområdet ingår i förslaget till naturreservat för Södra Djurgården som
kommer att utarbetas under andra halvåret 1995. I det sammanhanget bör det
utrönas hur området bör användas efter det att skjutbaneverksamheten upphört.

Tekniska museet och Expo 97

Ett av Expo 97 huvudområde ligger söder om Djurgårdsbrunnsvägen vid
Sjöhistoriska museet. Ett antal av Expo 97 huvudintressenter från näringslivet
önskar förutom provisoriska paviljonger satsa resurser på en bestående
tillbyggnad av Tekniska Museet. Förebilden är "Science Centers" som ökat
intresset för teknik hos bl a barn, ungdomar och kvinnor. På ömse sidor döljs
det aktuella området av två långa och låga stallängor. Förslaget innebär att
Tekniska museets "gård" täcks in av en generell hallbyggnad i glas och stål
som ansluts till och anpassas i huvudsak i höjd, till huvudbyggnaden från
1930-talet. Den sk Maskinhallen och den nybyggda Wallenbergshallen kommer
att helt inneslutas i den föreslagna hallen. I hallen byggs balkongplan för
utställningsytor. Tillbyggnaden omfattar l4 000 kvm BTA. Dagens ca 180 000
besökare per år väntas i bästa fall öka till ca 600 000.
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En startpromemoria for projektet har redovisats för stadsbyggnadsnämnden. En
tillbyggnad får inte påtagligt störa de befintliga kulturhistoriska byggnaderna i
närmiljön liksom landskapet och horisontlinjer i övrigt. Samordningen med
Exposition 97 innebär en pressad tidplan (tillbyggnaden ingår som sådan ej i
Expo 97). Bygglov förutsätts i december 1995. Expo 97 öppnar imaj 1997.
Ytterligare ett Expo 97 område ligger inom Nationalstadsparken. Det är ett
område som omfattar Galärparken.
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Projekt i anslutning till Nationalstadsparken

Mellanlagring av stenmassor på Gasverkstomten vid Husarviken

Vägverket har för avsikt att begära tillstånd att under 2-3 är mellanlagra sten-
massor på gasverkstomten vid Husarviken. Massorna kommer från den del av
Norra Länken som sprängs ut från Lill Jans skogens östra del, vilket innebär
att körsträckan blir kortare än om massorna skulle köras till alternativa lägen
norr om Stockholm. Ansökan kommer även att gälla en krossanläggning.
Ärendet kommer att behandlas som ett tidsbegränsat bygglov med samråds-
förfarande. Vägverket kommer att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning där
bl a alternativa lägen for mellanlagring och krossanläggningar redovisas,
eventuella konflikter med nationalstadsparken klarläggs vad bl a avser
transportvägar, buller och damm. Gasverkstomten ligger utanför men gränsar
till Nationalstadsparken.

Frågan om mellanlagringen och krossanläggningens effekter på Nationalstads-
parken får behandlas i samband med bygglovshanteringen och ett därtill
kopplade samrådsförfarandet. I det föreslagna natuneservatet vars gräns går i
Husarviken prioriteras naturuppleveler. Skulle bygglovs ges bör det övervägas
om en överenskommelse med vägverket kan slutas av samma typ som i
Belleveu där vägverket bidrar med 10 miljoner kronor för parkens upprustning
i samband med framdragandet av Norra Länken. De stömingar som under en
viss tid sannolikt uppstår i Nationalstadsparken genom transporter, damm,
buller etc från mellanlagringen och krossanläggningen, bör således kompen-
seras genom att Vägverket ekonomiskt bidrar till att utveckla Nationalstads-
parkens värden. Ur miljösynpunkt är det en fördel om massorna transporteras
med båt.

Förrådsbacken

I kvarteret Förrådsbacken vid Gärdesgatan förhandlar Finland om att köpa en
del av den befintliga parkeringsplatsen öster om TV-huset. Syftet är att bygga
en ambassad. Nationalstadsparkens gräns går längs Gärdesgatan varför det
aktuella projektet ligger utanför parken. Byggnaden är tänkt som ett
trevåningshus i funktionalistisk stil.

Tre Vapen

På Gärdet väster om Värtavägen och norr om Kungliga Krigsarkivet finns
baracker i en våning som används av bl a Stadshälsan.

En planutredning har påbörjats i vilket frågan om framtida byggrätt inom
kvarteret Tre Vapen tas upp. Inriktningen är att barackerna ska försvinna.

t
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En startpromemoria for detaljplanen har behandlats i stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadskontoret anser att en ambassadbyggnad skulle vara ett tillskott
för platsen. Bygget av ambassaden förväntas starta tidigast under hösten 1995.

Parkeringen förutsätts dessförinnan ersättas av ett parkeringsdäck.
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Området gränsar till Nationalstadsparken. Möjligen kan någon mindre
komplettering komma till stånd norr om befintlig bebyggelse utmed
Borgvägen.

OS-anläggning

Stockholms Olympiska Kommitte har i april 1995 beslutat att ett eventuellt OS
i Stockholm är 2004, i huvudsak ska lokaliseras till området Globen-Hammar-
bybacken-Hammarby sjöstad. Därmed är inte någon ny stor friidrottstadion
aktuell på gasverkstomten vid Husarviken eller vid Storängskroken.

Konstfackskolan

Akademiska Hus AB som förvaltar Konstfackskolan vid Valhallavägen önskar
utnyttja befintlig ej ianspråktagen byggrätt vid Konstfackskolan för att kunna
samla hela musikhögskolan och konstfack. Omkring 20 000 kvm nya lokaler
behövs enligt Akademiska Hus AB.

Frågan har ännu inte studerats närmare av stadsbyggnadskontoret. En
startpromemoria avses redovisas till stadsbyggnadsnämnden före sommaren
199s.

Storängsbotten

Storängsbotten utgörs av triangeln som bildas av Lidingövägen, Storängsvägen
och jiirnvägen. Större delen av området utgörs i huvudsak av en hårdgjord yta
med St Erikshallen, City Stormarknad, Svensk Möbelmässa etc. I Miljö- och
naturresursdepartementets promemoria med förslag till Nationalstadspark,
framförs att "...Eftersom nationalstadsparkens centrala del är särskilt utsatt för
störningar vid Lidingövägen och på ömse sidor om denna, stälIs här särskilda
krav på att bibehålla och forstärka de ekologiska sambanden". I "Program för
planering..." framförs att området kan omvandlas för idrottsändamål och att
det finns behov att stärka den svaga biologiska spridningsvägen. I samband
med remissen av detaljplanen för Norra Länken (avnitt: Värtan) har flera
instanser framfort att det är önskvärt med ställningstagande om Storängsbottens
framtid.

Planerinssinriktnins för Storängsbotten : En programutredning bör påbörjas
angående Storängs-bottens framtida utveckling. Utredningen bör ledas av

stadsbyggnadskontoret i samråd med berörda intressenter. Strävan bör vara att -
ungefär som Fisksjöäng norr om Husarviken - omvandla området till ett park-
område med inslag av sportanläggningar. Det innebär bl a att St Erikshallen på

sikt bör rivas. Byggnaden som rymmer Svensk Möbelmässa har sådana

arkitektoniska kvaliteter att den bör ligga kvar liksom Kungliga tennishallen
och dess banor. Storängsbotten kan också ingå i förhandlingarna mellan staden

och staten. En rivning av St Erikshallen förutsätter att nuvarande hyresgäst
Sveriges Radio Television kan flytta till nya lokaler.

t-
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Industri- och lagerområdet norr om jämvägsområdet - Storängskroken - bör ej
ingå i utredningen då området kan beröras av en framtida diskussion om
Husarvikens framtid.

Norra Länken

Detaljplanearbete pågår for Norra Länken med tunnlar, anlutning till Roslags-
vägen, avgiftsstation vid Alkistan, ny trafikplats vid Norrtull, ventilationstorn
mm. När den drygt 2,5 km långa tunneln är byggd beräknas trafiken halveras
på södra delen av Roslagsvägen (från ca 60 000 till ca 30 000 fordon per
dygn), Valhallavägen (från ca 45 000 till ca 15 000 f/d) och Lidingövägen
(från ca 40 000 till ca 20 000 f/d) . Björnnäsvägen genom Norra Djurgården
och det föreslagna naturreservatet kan stängas av för genomfartstrafik. På
Roslagsvägen norr om Fiskartorpsvägen väntas emellertid trafiken öka (från ca
60 000 till ca 85 000 f/d). I regeringens proposition med förslag rill
Nationalstadspark konstateras "Genom förläggning av Norra Länken med
anslutningar i tunnelläge under nationalstadsparken och genom utformning av
till leden hörande anordningar ovan jord på ett sätt som inte skadar områdets
natur- och kulturvärden, bedömer regeringen att en utbyggnad av Norra Länken
med anslutningar bör kunna förenas med vad som föreslås i detta ärende." I
propositionen framförs vidare att "sådan förnyelse av infrastrukturen i området
bör vidare vara möjlig att utföra som sammantaget medför en förbättring av
miljön inom nationalstadsparken eller som möjliggör en väsentlig forbättring
för hälsa och miljö i fråga om en infrastrukturanläggning som berör parken.
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Arbetet med norra Länken har delats upp i tre detaljplaneområden.

Norrtull-Roslagstull

En detaljplan har tagits fram för Norra Länkens delsträcka Nortull-Rosalgstull.
Planen antogs i Stockholms kommunfullmiiktige i december 1993 men är
överklagad till regeringen.

Förslaget innebär att Norra Länken mellan Nortull och Roslagstull förläggs helt
i tunnel. Tunneln byggs delvis som betongtunnel delvis som bergtunnel.
Betongtunnlar kräver schakt från ytan. På en kortare sträcka väster om
Bellevueberget (Pipers pelous) avses tunneln byggas så att befintlig vegitation
inte skadas. Detta regleras av ett upprättat genomförandeavtal mellan
Vägverket och staden med ett vite av 200 000 per träd som skadas. Vägverket
bidrar med 10 miljoner kronor till Bellevueparkens upprustning. Mellan
Roslagsvägen och Wenner Gren centrum i höjd med den lilla järnvägsvia-
dukten planeras 8 träd att tas bort och 4 flyttas. Av de träd som tas bort står 5
vid Roslagsvägen och 3 vid Wenner Gren center. De som flyttas står vid
Wenner Grens center parkeringsplats.

En ny 65 meter lång järnvägsviadukt uppfors för Värtabanan väster om
Wenner-Gren Center. Utefter Värtabanans norra del anläggs en gång och
cykelväg. En ny cirkulationsplats anläggs vid Norrtull där Uppsalavägen
passerar under Värtabanan. Ett ventilationstorn för vägtunnlarna uppförs söder
om Eugeniatunnelns mynning inom Solnas kommun.

Flera etableringsområden anläggs under byggtiden. Sådana områden är vid f d
flygterminalen i Haga, mellan Wenner Gren Center och Norrtull, bakom f d
Sveaplans gymnasium, samt väster om Roslagsvägen vid Roslagstull.

Roslagstull-Frescativägen-Uggleviksvägen

En detaljplan för den del av Norra Länken som benäms Roslagstull-
Frescativägen-Ugglevikskällan har godkänts av stadsbyggnadsnämnden den 1

september 1994. Sträckan byggs praktiskt taget helt i bergtunnlar. Ett
ventilationstorn uppförs ca 100 meter söder om den norra tunnelmynningen vid
Frescativägen. Ventilationstornet placeras inom det föreslagna naturreservatet.
Sannolikt kommer tidigare föreslagna ventilationstorn i Albano att utgå och
ersättas av ett ca 5 x 5 meters friskluftsintag i marknivå. Efter öppnandet av
Norra Länken ändras Roslagsvägen mellan Roslagstull och Frescativägen till
en drygt I km lång lokalgata med två körfält i vardera riktning med gång- och
cykelbanor.

Etableringsområden anläggs i kilen mellan Roslagsvägen och Roslagsbanan
norr om Teknikhojden. Under byggtid kommer tre arbetstunnlar att anordnas
En arbetstunnel anläggs väster om Teknikhöjden och två anläggs i Albano.
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Ugglevikskällan-Lidi ngövägen (Viirtan)

En detaljplan för Norra länkens delsträcka Ugglevikskällan-Lidingövägen
(Värtan) avses att presenteras för Stadsbyggnadsnämnden våren 1995. Förslaget
innebär att mellan Ugglevikskällan och Storängsvägen byggs en bergtunnel.
Mellan Storängsvägen och fram till tunnelmynningen vid TV-4 byggnaden,
som rivs, anläggs en betongtunnel. Därefter dras leden i markplan norr om den
befintliga bangården nedanför Hjorthagsberget. Bangården i denna del
reduceras från åtta till fem genomgående spår. Anslutning av Norra Länken till
Lidingövägen sker i markplan vid platsen för den nuvarande Lidingöviadukten.
Viadukten rivs och ersätts av en cirkulationsplats över bangården och Norra
Länken. Till cirkulationsplatsen ansluts Jägmästargatan och södra delen av
Lidingövägen. Norra Länken och L.idingövägen mot Ropsten ansluts med
ramper till cirkulationssplatsen. I en andra etapp ansluts även Värtahamnen till
cirkulationsplatsen.

Ett ventilationstorn placeras vid Ryttarstadion. Bullerskydd anordnas på
sträckan ovan mark från tunnelmynningen till cirkulationsplatsen. Det finns
mojligheter att i ett senare skede delvis överdäcka Norra Länken på denna
sträcka.

En dubbelriktad gång och cykelbana anläggs utmed Lidingövägens södra sida.

En arbetstunnel och ett mindre etableringsområde anläggs vid vid den
befintliga tillfarten till tjärrvärmesysremet öster om Fiskartorpsvägen. övriga
etableringsområden ligger vid Storängsvägen, vid Storängskroken och vid
cirkulationsplatsen. Transportvägar blir Fiskartorpsvägen och Gasverksvägen
till hamnområdet eller Lidingövägen/Valhallavägen nomrt till Roslagsvägen.

Avtalsfrågor inom Nationalstadsparken

Det finns ett markbytesavtal frän 23 april 1991 mellan staden och Stockholms
stad. Avtalet innehåller bestämmelser rörande planeringsförutsättningar för
Norra Djurgårdens institutionsområde. Genom beslutet om Nationalstadspark
och kommunfullmäktiges beslut 1993 vid behandlingen av ,'Program för
planering...'ratt t ex Bergiusvägen ej ska bebyggas samt att en översiktsplan för
institutionsområdet skulle upprättas och därvid ersätta 1963 års
dispositionsplan, finns det skäl att revidera markbytesavtalet. Sedan en tid
pågår överläggningar i syfte att åstakomma ett nytt markbytesavtal med en
uttalad avsikt att revidera rådande planeringsförutsättningar.

Mellan staten och staden föreligger sedan 1964 ett avtalsförhållande rörande
skötsel av Norra och Södra Djurgården. Overläggningar har nyligen tagits upp
för en revidering av löpande avtal, vilket är uppsagt av staden. Staden svarar
enligt avtalet utförandemässigt och ekonomiskt för en del av skötseln och
underhållet på Djurgårdsmarken. Detta förhållande torde inte ändras genom en
revidering av avtalet. Stadens engagemang är motiverat genom att
Djurgårdsmarken är ett av Stockholms viktigaste fri- och rekreationsområde.

För Galärvarvsområdets planering och disposition träffades en
överenskommelse mellan staten och staden 1971. Overläggningar har pågått en
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längre tid om överenskommelsens revidering och om parternas engagemang i
området. Det föreligger en preliminär uppgörelse om att 1991 års
överenskommelse ska upphöra. Galärvarvsområdet skall i stället från den I
januari 1996, inordnas i Djurgårdsmarken. Frågor om skötsel och underhåll
mm får regleras i tidigare nämnda skötselavtal mellan staten och staden.

Mellan staten och staden finns ett avtal från 1946 som rör Bromma flygfält
och Ladugårdsgiirde. Genom en ändring av avtalet 1994 skall staten upplåtelse
till staden av det öppna Gärdet upphöra med utgången av 1996. Det utreds för
närvarande i vilket avseende staden även efter 1996 skall vara engagerad i
verksamheten samt skötsel och underhåll mm inom delar av Giirdet. Ett avtal
om detta torde föreligga omkring årsskiftet 199511996. Det kan antas atr delar
av Gärdet kommmer att inordnas i Djurgårdsmarken. Ladugårdsgärdet avses
för övrigt ingå i naturreservatet for Södra Djurgården.

Naturreservat avses skapas för Norra respektive Södra Djurgården. Sannolikt
blir det aktuellt att upprätta ett avtal mellan staten och staden om åttaganden i
naturreservaten.

Det föreligger en principöverenskommelse mellan kommunen och Exposition
1997 AB rörande användning av kommunens mark. Exposition 97 syftar till en
utställnings och mässverksamhet under tiden 16 maj - 17 augusri 1997.
Principöverenskommelsen innebär bl a att staden och bolaget inriktar sig på att
Galärvarvsområdet och ett område söder om Djurgårdsbrunnsvägen vid
Sjöhistoriska museet skall användas för Expo 97.

En uppgörelse har nyligen träffats mellan staten/vägverket och staden om
ianspråktagande av mark för trafikleder enligt det sk Dennispaketet. Avtal skall
även träffas beträffande masshantering. Vägverket avser att inkomma med en
ansökan att nyttja Gasverkstomten vid Husarviken som mellanlagringsplats för
massor från delar av Norra Länken.

Genomförandeavtal skall upprättas beträffande betalstation vid Roslagsvägen.

Ett samarbetsavtal från den 23 augusti 1994 föreltgger mellan landstinget,
kommunen, universitetet och Tekniska Högskolan om att skapa ett
fysikcentrum i anslutning till Roslagstulls sjukhusområde/Albano.
Samarbetsavtalet innebär bl a att marken for fysikcentrum, vilket nu ägs av
landstinget och staden, genom en senare överlåtelseavtal skall överföras till en

blivande ägare som uppför och förvaltar den blivand Fysikcentrum.

Ny karta över Nationalstadsparken

Det finns behov från allmänheten och myndigheter av en informativ karta över
Nationalstadsparken. I ett samarbete har Förbundet för Ekoparken, Stockholms
stad (stadsbyggnadskontoret) och Solna kommun, Länsstyrelsen i Stockholms
Län påbörjat ett arbete med att ta fram en karta över Nationalstadsparken och
därtill hörande informationstext. Även andra intressenter kan komma att knytas
till projektet.

L
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Länsstyrelsen

Staden har under hela 1990-talet bedrivit ett konkret utrednings-, program-, och
planarbete för Djurgården. Inte minst har betydande personella insatser gjorts i
detta arbete. Ett flertal problem har identifierars. Preciserade förslag till för-
bättringar utarbetas successivt. Stadsbyggnadskontoret anser att Länsstyrelsens
insatser vad gäller mojlighetema att byggnadsminnesförklara byggnader i
Stockholm och inte minst på Djurgården måste försrärkas. Riksdagen bör av-
sätta särskilda medel för angelägna förbättringsåtgärder inom parken. Sådana
medel bör inte avse åtgärder som är kopplade till Banverkets, Vägverkets,
Universitetets, Djurgårdsförvaltningen m fl myndigheters eller liknande
verksamheter inom området. Den löpande underhålls- och förbättringsverk-
samheten bör som idag finansieras genom Djurgårdsförvaltningens intäkter.

Id6- och åtgärdslista

En sammanstiillning har gjorts av olika id6er och åtgärder som skulle kunna
vidtas för att förbättra situationen yrrerligare på Norra och Södra Djurgården.
Id6- och åtgärdslistan redovisar inte planerade eller möjliga nybyggnader för
institutioner, bostäder och andra verksamheter med anknytning till Djurgården.
Inte heller redovisas upprustningsbehov av byggnader. Listan med id6er och
åtgarder får ses som en sammanställning av frågor med varierande tyngd. De
redovisas inte i någon prioriteringsordning eller bedömning vilken instans som
är huvudansvarig för ekonomin och genomförandet.

Id6er och åtgärder inom institutionsområdet

- Miljöförbättringar längs norra delen av Roslagsvägen. Det gäller bullerskydd,
planteringar etc.

- Miljömässig iordningställande av Roslagsvägens södra del från
Roslagsbanans viadukt till Roslagstull. Trafiken beräknas mer än halveras på
denna del när Norra Länken öppnas för trafik.

- Nya cykel- och gångvägar på ömse sidor om Roslagsvägen.

- Roslagsvägen i tunnel (långsiktigt genomförande)

- Ny dragning av Svante Arrhenius väg vid Vegaplatsen.

- Sammanbindning av Svante Arrhenius väg och Stora Skuggans väg.

- Iordningställande av botanisk trädgård eller park mellan Roslagsbanan och
Roslagsvägen söder om Bergianska trädgården.

- Gång- och cykelförbindelse under Roslagsvägen vid Vegaplatsen.

- Gång och cykelbro över Roslagsvägen mellan Frescati Hage och det centrala
universitetsområdet.

t
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- Cång- och cykelbro intill järnvägsbron över Roslagsvägen

- Ny viadukt över Roslagsbanan söder om Maskin- och Materialteknologi.

- Omvandling av Brinellvägen mellan Maskin- och Materialteknologi och
Uggleviksvägen till gång- och cykelväg.

- Omvandling av Drottning Kristinas väg mellan Björnnäsvägen och KTH till
gång- och cykelväg.

- Gångpassage genom Roslagsbanans bank norr om Albano vid Station
Universitetet.

- Utredning och eventuellt genomförande av gångväg över Ostra stations
bangård mellan högskoleområdet och tunnelbanans västra entr6.

- Omgestaltning av Valhallavägen till en esplanad niir trafiken minskar genom
öppnandet av Norra Länken.

- Upprustning av Bellevueparken.

- Utredning och eventuellt genomforande av planskild gång- och cykelvägar
över Valhallavägen vid Engelska skolan Valhallavägen vid Engelseka
respektive över Cederdalsgatan vid Johannes skola.

- Borttagande av upplagsområdet norr om Sophiahemmet.

Id6er och åtgärder i Naturreservat

- Förändring och omgestaltning av Björnnäsvägen och Baron Rålambs väg
möjliggörs genom att Norra Länken öppnas.

- Återskapande av Lilljöns vattenspegel.

- Gräsmattan vid Laduvikens västra del omvandlas till fuktäng.

- Omhändertagande av smutsigt dagvatten vid bl a Uggleviken.

- Återskapande av Roslagsporten vid Lilla Skuggan

- Bergiusvägen omvandlas till gång- och cykelväg öster om Professorsslingan.

- Parkeringsplatsen vid Bergiusvägen ungefär vid Professorsslingan, omvandlas
till naturmark.

- Resurser för att utarbeta en eventuell landskapsplan för Södra Djurgården
naturreservat, utredningar (exempelvis om vägar, parkeringsplatser etc) och
skötselplaner.

i
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- Mindre lekplats med gungor och liknande i trakten av Stora Skuggan
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- Kraftledningen på Norra Djurgården grävs ned i jorden (långsiktigt
genomförande)

Id6er och åtgärder som berör Djurgården i allmänhet

- Sl-kuponger bör kunna användas på färjorna till Djurgårde (kostnadern for
SL).

- Sl-kort och kuponger bör kunna användas på museispårvagnen till Södra
Djurgården (kostnader för SL).

- Utbyggd tärjetrafik främst till Södra Djurgården via bl a Londonviadukten.

- Ny karta över Nationalstadsparken som tas fram av Förbundet för Ekoparken,
Stockholms stad m fl. Kostnader uppstår för tryckning, kartframställning mm.

- Återställande av marken vid Kaknäs skjutbana till naturmark eller annan
lämplig användning efter skjutbanans avveckling.

- Nya toaletter, entreer och informationsskyltar inom området.

- Belysningsplan för Djurgården med ny armatur, borttagande av armatur etc

- Utarbetande av skyddsbestämmelser för ett 70-tal privatägda byggnader av
byggnadsminnesklass.

- Ökade resurser hos Länsstyrelsen i Stockholms län för hantering av
byggnadsminnesansökningar.

- Utrednings- och inventeringsarbetet av de kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna som utförts av Stadsmuseet, avses redovisas i en rapport och
klassificeringskarta. Kostnaderna for tryckning etc är ej klarlagt.

- Borttagande av upplagsplatsen öster om Borgen på gärdet.

SLUT
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