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Angående förslag tiI Översiltsplan för Östra Brunnsviken och Norra Djurgårdens
institutionsområde OP 93116. Gemensamt yttrande från Haga-Brunnsvikens våinner och
Förbundet för Ekoparken.

SAMMANT'ATTIYING

TORORD

Planen har stora förtjänster och visar stadens ökande ambitioner att värna om National-
stadsparken-Ekoparken, men vi menar att den kan ytterligare förstiirkas.

övrncnplxor rnÅcon

Den fördjupade översiktsplanen redovisar ej hur Nationalstadsparkens våirden s§ddas eller
utvecklas. I vissa avsnitt strider planen mot den nya lagen om nationalstadspark. Ekologis-
ka, kulturella och rekreativa frågor måste ha prioritet. "Hus i park" får ej vara monumen-
tala och dominera över Nationalstadsparken.

Eff omarbetat förslag bör ange den nya lagens intentioner och samtidigt visa hur bebyggel-

seområdenas grånser kan bli snävare och hur parkvärdena kan stärkas. Det bör bli före-
mål för förnyat samråd. I planen bör alternativa förläggningar av Universitetets och
Tekniska Högskolans utbyggnad studeras.

Konkurrensen om godstrafiken över Östersjön och ändrade regler ffir taxfree gör, att Vär-
tahamnen med dess jäirnväg riskerar att tappa sin betydelse. Oljehamnen, som innebåir en

mycket stor risk för bebyggelsen, måste snarast flyttas. Diirmed torde den tunga trafiken
minska, som har Våirtan som mål. Marken bör få en aruum användning. Dåir kan exem-
pelvis visst utbyggnadsbehov för Universitetet och Tekniska Högskolan tillgodoses. Åven
andra lokaliseringsalternativ finns. Detta är med andra ord faktorer som har betydelse för
den fördjupade översiktsplanen för Norra Djurgardens institutionsområde.

Förbundet for Ekoparken. c/o Naturhistoriska Riksmuseet
Samverkande organisationer i Stor-Stockholm. Box 50007
P9447 07 29-7. t04 05 Stockholm.
Org nr 802017-3533 Tcl 08 666 5161. Fax 666 4085
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Rosl4gsvägens miljöstörande inverkan på Nationalstadsparken är mycket stor och kan
endast klaras av genom regionala åtgärder i enlighet med stadens beslut i 'Program för
planering". Vägen bör fll minskad trafik bland annat genom ökad kollektivtrafiksatsning
inom nordostort.

Översiktsplanen bör kompletteras med en motsvarande plan inom Solna, så att Haga-
Brunnsviken kan behandlis som en helhet.

Övriga delar av Nationalstadsparken och Ekoparken bör snarast bli föremål för översiktlig
planliiggning.

DETAIJFRÅGOR

Roslagstulls trafikplats bör utgå av miljöskäl. Tunnelmynningen i Roslagstullsklippan är
oacceptabel.

Avgifustation på Roslagsvägen vid Bergianska är ej acceptabel.

De föreslagna fem grönstråken genom bebyggelsen är viktiga och bör kompletteras med
s§ddsbeståmmelser för park. (se kartbilaga)

Frescati ar fullbyggt. Bygglov för Geologicentrum bör återtagas och centret flyttas för att
s§dda ett viktigt landskapligt, botanistt och historiskt parl&agment.

Fysikcentrum med sin föreslagna gigantiska byggnad liksom den föreslagna mycket
framtrildande bostadsbebyggelsen på bergsfronten vid Roslagstull strider mot lagen. De
skadar både den Gustavianska parken och Jaktparken och kan ej accepteras.

Norrtullsplanerna med hotell och kontor mm måste utgå. Området måste behandlas i
separat områdesplan tillsammans med Solna. En internationell landskaplig arkitekttiivling
kan vara liimplig för denna viltiga entrd t'rll Haga-Brunnsviken.

Utökat antal gångförbindelser tvärs Roslagsvägen är positivt, dock iir den föreslagna
gångbron vid Frescati Hage landskapsmässigt olämplig.

Den Gustavianska parkens, Haga-Brunnsvikens gröna stränder, måste s§ddas och för-
startas. Naturreservat eller motsvarande skydd erfordras.

Bergianska ffidgfuden bör fil möjligheter t'rll att utvecklas som botanisk trädgfud.

Utbyggnad av Institutionen för Maskinteknik kan ej acceptsras. Den bör flyttas till annat
område, där den kan få bättre expansionsmöjligheter.

Den närmare udormningen av bebyggelsen i översiktsplanen måste förtydligas. Deras
effekter på Nationalstadsparken måste preciseras.

Bygglov måste grundas på detaljplan.

Nationalstadsparken Hver en samlad skötselplan och samordnad förvaltning.

Kartbilaga uMsande institutionsområdena där parken bor bibehållas och/eller stiirkas.
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TiRENDET

rönon»

Föreliggande plan har, trots har ftammrd kritik, stora 6rtjanster och liksom "program för
planering" visar en ökad ambition från stadens sida att värna om Nationalstadsparken -
Ekoparken. Planen fiöljer ändock dåligt intentionerna i den nya lagen, vilken bland annat
kräver en mer omfattande miljöredovisning.

Ambitionen bör vara att lansera parken 1998 i samband med Stockholm som kulturhuwd-
stad.

övrncnplNnp ocn pRTNCTpIELLA syI\tpuhrKTER,

Den ftirdjupade översiktsplanen och lagen om Nationalstadspark.

"Inom en nationaktadsparkJär nybebyggelse och rya mlöggntngar lcomtru till stånd och
andra åtgördcr vidtos endast om dct kan slce wan irxrång i parWandslcap eller ruturmtljö
och uton att det historislu landsl<apets notur- eller htltunördcn i övrigt slcodas'.

T rgen lägger bevisbördan på kommunen att visa att Nationalstadsparken ej kommer till
skada med planläggningen. Det betyder att i planen måste redovisas, vilka xyy-tningar
som skett och hur de verkar i de enskilda delarna av planen. Miljökonselvensbeskrivning-
en måste sättas i relation till Nationalstadsparkens olika lags§ddade värden, d.v.s de bio.
logiska-ekologiska, landskapliga-estetiska, historiska och relreativa. Detta har ej skett fullt
ut. Iagen kräver således mer av redovisning än vad som är brukligt i plansammanhang.
( Se Iånsstyrelsens yttrande över "Program för planering" MKB sid 7-8 ) Det måste
samtidigt vara möjligt 6r de förtroendevalda, som har att tillvarata kommunens ansvar för
tillämpningen av lagen och för och en inEesserad allmänhet, att med utgångspunkt från
framlagda handlingar göra en korrekt bedömning om planen medför någon skada eller ej
på Nationalstadsparken.

Nationalstadsparkens värden finns översiktligt redovisade i "Program för planering'. De
måste specificeras samt analyseras hur de påverkas i planområdet. I programmets miljo.
kapitel redovisas kärnområden och spridningskorridorer. De ar känsliga för påverkan och
det är därför viktigt att planen säkerställer s§ddet. Samma sak gäller markens status. En
viktig fråga är om avgränsningarna av bebyggelseområdena ar lampligt valda och om hur
mycket nybyggnad, sr kan ske utan att spridningwägarna och parkkaraktären äventyras.
Planen antyder kommunikationsstråk mellan Norra Djurgfuden och Haga-Brunnsviken.
Deras betydelse för relreationen iir lilttförståeliga, men wåra att värdera från biologisk
synpunlc utan en täckande inventering och analys av naturförhållandena.

De historiska värdena måste också redovisas och analyseras. Här berörs den Gustavianska
parken vid H4ga-Brunnwiken och Jaktparken Norra Djurgården. Den Gustavianska parken
karaltäriseras av ett antal parker med tiflmttalagd natur runt Ilaga-Brunnsviken. Deras
viktigaste gemensamma värde är sjölandskapet med omgivande gröna stränder, där
grönskan bildar horisont, som möter himmeln vars ljus fllr rofyllt spegla sig i vattenyan.
Tlnråin har genom åren mycket av denna kvalitet gån förlorad och kan inte återvinnas.
Därför måste varje ytterligare åtgard, sD kan belasA miljön i detta avseende behaktas
som en skada i lagens mening. Okning av trafik på Roslagwägen, nya ljuskällor som
tillförs skadar liksom bebyggelse, sE ytterligarc tunnar ut de gröna väggarna i sjölands-
kapet. Redan gjorda misstag rattårdigar ej nya.
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Iaktparken har en annan karaktär. Det ar ett småskaligt, varierande natur- och odlings-
landskap med skogsklädda bergspartier och moräner, öppna dalsänkor, sjoar och vatten-
dr4g. Aven har ar känslan att befinna sig i en 'opåverkad natur" central. Närvaron av
höga byggnader som avtecknar sig över nädhorisonten är diirEr en skada. Många av
Universitetets höga byggnader är således tyvarr redan allvarliga skador på jakparken i
den meningen. Tal om monumentalitet och att området tål påverkan av tyngre byggnation
är därför felaktig och kan inte betraktas som "till natur- och kulturmark väI anpassad be,
byggelse' enligt Program fiör planering. 'Hus i park' måste t'rll skillnad från MKB:s
solitfubegrepp ha en icke monumental karaktär i måttfull skala och väsentligt lägre än
omgivande vegetation.

Ekologiska, kulturella och rekreativa frågor nåste ha prioritet.

Föreningen och Fööundet vill framhåIla att om Nationalstadsparken skall kunna bli en
realitet måste dl b"byggelse och trafik underordnas de ekologiska frågorna. De viktiga
spridningskorridorerna mellan kärnområdena och omgivande naturområden måste säker-
ställas. Därför måste först de biologiska men även de kulturella och rekreativa våirdena
vara tillgodosedda innan någon byggnation kan företagas. Därvid skall 631 också ha
övervägt den påverkan och störning som byggskedet skapar med dess särskilda byggfafik.

Översiktsplanen måste ta hiinsJrn till nya faktorer bl.a. på gmnd av EU.

Stockholmsregionen behöver en ny översyn av planläget i och med att Sverige gått med i
EU. Flera viktiga 6randringar inom företag, handel och kommunikationer kommer att ske
niir unionens regler och möjligheter blir verklighet inom mycket snar framtid. En analys
av EU-konsekvenserna bör ligga till grund för planeringen och särskilt for den nordöstra
delen av Stockholm.

Genom att skatteffieten för färjetafiken till Finland kommer att upphöra -99 äLr det roligt
att trafiken f?lr en aruran struktur. Värtahamnen kan tappa sin betydelse som godsmottaga-

re. Turisttrafikens ekonomiska underlag förändras, vilket kan betyda mindre båtar som

därför kan få plats i Stadsgtuden.

hgring av olja alldeles inpå den tätbebyggda staden och Nationalstadsparken måste bort.
Det är orimligt stora risker med en sådan hantering så näm inpå bebyggelsen. Därfor bör
ej heller den planerade fotogenledningen till Arlanda byggas med Värtahamnen som

utgångspunkt.(se not 1 sid 5)

Godstrafiken till Värtan och Stadsgfuden har filtt en konkurrent. En ny sjötranqportlinje
för tåg och lastbilar ar sedan en tid öppnad mellan Nystad och Hargshamn med den finska
indusrin som storintressent. Linjen har redan c:a20 % av godstrafiken på regionen. Hiir
eöjuder man tider, som passar lastbilstrafiken samtidigt som rum möjliggör betydligt
snabbare fiööindelser - i dag sex timmar - och undgfu hindrande innerstadstrafikproblem
( se not 2 sid 5)

Trafilstnrtturen kan således komma att bli en annan och den tunga lastbilstrafiken från
och till Värtahamnen kommer dil att radikalt minska. Detta talar 6r en översyn av den

regionala infrastrukturen i enlighet med Program 6r planering: 'En minsbting av
störningarrw...år rfidvåndig och måste klaros frunftrallt genom regtorwla åtgårdcr, som
går utöver vod som Jöljer av överewl<onnnclsen om tnfrostruburens utbyggnad i Stock-

lnlmsregioncn. Staden kan ej mot bakgrund av detta uttalande lämna frågan outredd i den

översiktsplan som fastlägger Roslagwägens roll.
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Viirtajiirnvägen tappar sina uppgifter om godsfrafi"ken mer eller mindre försvinner och kan
diirmed tas bort eller ges annan uppgift. En ny bro över Uppsalavägen vid Norrtull kan
därvid ifrågasättas. Bellevueparken kan få sina båda parkdelar sammanläkta. Markom-
råden inom Norra Djurgården kan frigöras och få bättre tillganglighet. Det skulle också
innebiira bättre markufrryttjande inom Norra stationsområdet, Albano och Hjorthagen.

Ny fördjupad översiltsplan för institutionsområdet är nödvändrg och även en
motsvarande plan fiir övriga delar av Nationalstadsparken och Våirtan.

Översilctsplanen har brister i miljökonsekvensbeskrivningen och redovisar örslag till
bebyggelse mm som strider mot den nya lagen till s§dd for Nationalstadsparken. Planen
bör dåirför arbetas om och bli föremåI för fibrnyat samråd, varvid det äir viktigt att lagen
och dess forarbeten samtidigt redovisas. Planen bör kunna utvidgas att även omfatta Solnas
del av Haga-Brunnsviken, så att hela detta område far en enhetlig behandling.

I den fördjupade översiktsplanen bör alternativa studier redovisas för bland annat Universi-
tetets och högskolornas utbyggnad. Inom Våirtan-Husarviken kan exempelvis vissa av de
för Universitetet och Tekniska högskolan viktiga kompletteringarna ske utan att National-
stadsparken behöver påverkas.

Planen för Norra Djurgardens institutionsområde bör snarast kompletteras med en särskild
översiktsplan för resten av Nationalstadsparken inom Norra Djurgarden inHusive Hjortha-
gen-Våirtan för att tiicka Ekoparken, som har vidare griinser än Nationalstadsparken.

Utbyggnad inom nationalstadsparken ayyisas i princip.

Mot bakgrund av ovan redovisade förutsättningar awisar föreningen och förbundet all
nybebyggelse inom planområdet med undantag av småskalig bebyggelse i Albanoområdet
och nödvändig smiirre kompletteringsbebyggelse för redan befintliga anläggningars
funltion. Hur denna skall utformas, måste regleras genom bestiimmelser om 1åg höjd och
hårnsyn till viktig vegetations bevarande. Planen bör kompletteras med en inventering och

analys av den biologiska situationen.

Översiktsplanen bör, säirskilt med håinsyn till den redan hårda exploateringen av Frescati,
klargöra att nybyggnation för Universitet och Högskola lämpligen förlägges till områden

utanför Nationalstadsparken. ps slika bebyggelseområdena är redan lraftigt utbyggda och

tä ej ytterligare exploatering utan att förlora sin campus- och parkkaraktär.

Not 1 Estoniakatastrofe,n har fått många minniskor att inse några av sjötrafikens stora wagheter. Hade den

incident, som Vellamo var inblandad i med en bensinla.stad tanker för två år sedan utanfir Södemäs fyr i
innerskärgarden, utvecklats till en katastrof, hade antagligen all debas inriktat sig på att stoppa oljetrafiken
genom skärgården till Stoclfiobns harrmaf,. Enligt sjö6rklaringen efter incide,nten var katastrofen mycket

nära. Vellamokaptenens kalh asrvsl och skicklighet giorde att det gick bra med l0 m:s katastrofmarginal.

Bensinens energi motsvarade e,n lliroshimabomb. Alla som arbetar med översiktsplaner måste känna til
denna incident eftersom saurna mycket riskabla trafik pågår daglige,n.

Not 2 O Rosander: Motonrägar till sjöss, Civilingenjörsförbundets årsskrift 1995 "Sammnnteget ktn f,e11"

innebära dödsstöten åt fiirjterminalema i Stoclfiolms innerstad, Värtan och Stadsgårdskajen, varifrån dagens

Silja-, resp Vikingfiirjor avgfu. Trots att nästan ingen del av lasten skall till Stockholms innerstad, tvingas

lastbilarna dit. Redan dagens fr{or tvingas till flera timmars gang på halvfart 6r att ta sig genom

skärgfuden. Framtidens frrjor (milliardinvesteringar) t1u11s tvinga§ köra på kvartsfart rmder halva sin

teoretiska restid! Det är självklart inte möjligt. Deszutom är det bara ll% tv allt gods som kommer till eller

iffin Stockholms län!"
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I samband m$ uppffirande av ny bebyggelse lrävs, som en konsekvens, ytterligare parke-
ringsplatser. Oversiktsplanen måste göra klart att detta inte kan vara 6renligt med
Nationalstadsparken. Inte heller är det acceptabelt att ta några befintliga större parkerings-
platser i anspråk fiör nybyggnad eller att utöka markparkeringen för redan befintlig
bebyggelse. Området är väI tillgodosett med kollektivtrafilfööindelser. Det måste vara
Universitetets policy att hänvisa till dessa.

SYNPT]IYKTER. PÅ ÖYM..SUTTSPLAIYM§ OLIKA DETAIJER,

Roslagsvägen, tunnelanslufning vid Roslagstul, avgiftsstation.

Roslagwägen har stor negativ miljöpåverkan på Norra Djurgården. I 'Frogram fiör
planering" sid 14 kan citeras 'Den beröloudc lcrafiiga trafiköloingen på de ledcr som går
genom htlrur- och naturparlccn - sårckilt Roslagsvögen - tnnebdr nåtnligen ett allvarligt lnt
mot områdcts l<valitöer'. Enligt översilcsplanen kommer trafrken att öka på två tredjede-
lar av sträckan och minskas på bara en tredjedel. Detta är ingen 6öättring utan leder till
ökade miljöbelastningar. Försurningen och bullret är utomordentligt besvärande och
vägen utgör en kraftig bamiär i relreationslandskapet. Kommunen måste följa sina
intentioner i programmet och se till att trafiken kraftigt minskas.

I och med att Dennispaketet nu ar etappind_elat och tidsförs§utet, Värtahamnens roll inom
en snar framtid kommer att fiörändras och Osterleden troligen ej kommer att byggas måste
denna del av trafi§aketet utredas på nytt. I de$a sammanhang ar det viktigt att Bergs-
hamraleden, sfi kommer att få en mycket tung roll för trafiken mellan nordostort och
västerort samt Solna och Sundbyberg, får en miljo- och kapacitetsmässigt lämplig ut-
formning.

Trafikberäkringarna måste göras om för Roslagsvägen och Bergshamraleden med hänsyn
till har redovisade nya sinrationer. Genom en omförhandling av Dennisöverenskommelsen
och ytterligare satsning på kollektivhafik för nordostsektorn kan Frescatitunneln utgå och
Roslagsvägen fll mindre trafik. Samtidigt bör den omgestaltas efter modell Drottning-
holmsvägen-Bergslag svägen.

Vi vill påminna om att vi i tidigare sammanhang har ansett att Norrtulls och Roslagstulls
trafikplatser ligger för nära varandra och borde slås samman till en vid Norrtull och göras

komplett.

Tunnelmynningen vid klippan vid Rosl4gstull åstadkommer ett mycket skadligt ingrepp i
ett känsligt landskep, som måste s§ddas. Anslutrfngen kan vid sammanslagning av de
två trafikplatserna eventuellt flyttas till Cedersdalsgatan, ffir att istiillet ingå i trafftplatsen
vid Norrnrll. De två ventilationsskorstenarna tan inte accepteras i de fiöreslagna lägena.

Utan att ta ståtlning till tämpligheten av avgifusystemet i princip awisar vi placeringen av
avgifustationen vid Bergianska trätlgården, vilken kommer att starlt störa dess entrd men

även dess framtida utveckling. Iåmpligare och mer konsetvent är eu lage närmare
Ålkistan, eftersom hela det aktuella planområdet måste betraktas tillhöra innerstaden, eller
vid Roslagstull. Se vidare vårt särskilda ytEande över S Dp 93 L23.

Endast genom att minska Roslagwägens betydelse som genomfartsled kan Nationalstads-
parkens miljö bli bättre i det långa perqpektivet. Bullret som redan i dag ar mycket
besvärande måste snarast åtgardas.
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Den fbreslagna separata tunnel, som föreslås vid Riksmusdet, strider mot vår tankegång
om att göra vägen till lokalled. Skulle Roslagsvägen mot vår önskan bli en påfart till
Norra I;Jinken, innebåir tunneln en god miljöförbättring. Denna bör dock endast anviindas
för sammanläinkring av området och ej för att möjliggöra en utbyggnad av institutionerna,
som dessutom alstrar mer trafik.

De förestagua Bergius-, Arrtenius-, Cnmpus-, Laduviks- och Ugglevikstråken.

De angivna fem grönstråken genom institutionsområdena är synneligen viktiga för ett
bibehållande av park*araktiiren. Dessa åir vitala för hela området Norra Djurgården. De
måste diirför stärkas i planen med en "naturmarks"-markering, se bilaga. I annat fall
riskerar de redovisade institutionsområdena inom Nationalstadsparken att bli kraftigt
förtätade, vilket strider mot lagstiftningens mening.

Föreslagen byggnad vid Arrheniussfåket kan ej accepteras

Iaduviksstråket är landskapsmässigt mycket kiinsligt. Dåirför bör avgastornet tas bort och

tankarna håir kring ett eventuellt sportfält skrinläggas.

Frescati

Frescatiområdet iir redan mycket hårt exploaterat. Dåirför awisar vi all nybebyggelse
inom området. Universitetet som ursprungligen planerats för c:a 15.000 studenter har nu
över 30.000, vilket resulterat i en alltför tät anhopning av byggnader. Detta måste vara
den övre gråinsen för vad Norra Djurgården tä.

Frescatiområdet åir redan alltför kompakt. Föreningen och förbundet anser att det be-

slutade men överklagade bygglovet for Geologicentrum måste återtagas. Håir spolieras en

viktig biotop och ett landskapselement med flera s§ddsviirda insek;ter, örter och träd samt

en viktig historisk rest från Experimentalfältet. Detta har samband med den under tidigt
1800-tal spirande botaniska och agrara forskningen. Karl XIV Johan, so startade Ex-
perimentalfåltet, var en föregangsman och vägvisare för det på den tiden agrart svagt

utvecklade Sverige. Platsen kan inte accepteras för bebyggelse. I stilllet bör det alternativ
som redovisades i tidigare översiktsplan med förläggning norr om kullen övervägas.

Föreslagen byggnad norr om Arrheniusvägen invid Vegaplatsen är mycket oläimplig, då

den kraftigt avsklirmar det i planen benämnda Arrheniussffiket. Det måste hållas öppet.

Fysikcentrum

Förslaget till nytt Fysikcentrum inom Roslagstullsområdet hör med sin gigantiska storlek

inte hemma i Nationalstadsparken. Med sin 28 meter höga fasad, 10 meter högre än omgi-
vande berg, skulle det dominera landskapet och även att starkt påverka Brunnsvikens

sjölandskap. Om denna anläggning inte går att väsentligt minska for att bli mera små-

skaligt anpassat till Nationalstadsparken måste den flyttas, exempelvis till Husanriken-

Viirtånområdet eller Norra Stationsomradet. Se vidare vårt ytrande över S Dp 88 154.

Bostadsbebyggelse på Roslagstullsklippan

Den fiireslagna bostadsbebyggelsen på bergsfronten mot Brunnsviken iir ej acceptabel. Det
inkäktar alltför mycket på kulturlandskapet. Den fortar bergets egen miiktighet och stör
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såväl dalgången som Bellevue och Haga-Brunnsviken. Att bygga bostiider inom National-
stadsparken är att infiöra en ny verksamhet ("Ilya byggnodcr...som inte behövs lör ax
befiruliga veflcsunheter slull frngera bör...t pincip inte medges.' Proposition 1994/95:3-
9:2) Se vidare vårt särskilda yttrande över S Dp 88 154.

Albano, båtverksamhet.

Det centrala låglanta stråket i Albano, som i dag ar upptAget av tillfällig industribe-
byggelse och i översiktsplanen anges med 'IN', parkområde med lätt institutionsbe-
byggelse, kan bli ett tillskott till Nationalstadsparken genom att här ges möjligheter till
fiööättring av fiööindelsen mellan Norra Djurgården och Ilaga-Brunnsviken.

Båtlivet i Brunnwiken är ett positirrt inslag i Nationalstadsparken. De klubbar och den
storlek på verksamheten, sr nu finns bör även finnas i framtiden. Någon utvidgning är
däremot inte önskvärt. För att fiööättra fiör båtklubbarna samt undersöka om man på ett
bättre satt kan kombinera båtklubbarnas inffessen och parkens, bör det utredas om
Albanoområdet är lämpligt 6r båtupplaggning. Oversiktsplanen ser denna som ett
problem. Den föresl4gna platsen vid Sofielund för detta ändamä åir helt oacceptabel.

Nontull

Betrilffande Norrtull hänvisar vi till vårt tidigare uttalande, innebärande att en höghusbe-
byggelse för hotell skulle vara ytterst olämplig, och att stadens planer, för hur Uppsala-
vägen skall möta stenstaden, ännu inte filtt en godtagbar utformning. Vi har förordat en
lösning i enlighet med en skiss, som stadsarkitektkontoret i Solna redovisade för c:a ett fu
sedan, diir tullstugorna 1åg i park ansluten till Hagaparksomradet. Den detaljplan med
tullstugorna i en rondell, som Solna nyligen har framlagt och som antytt vissa parkför-
bättringar, iir inte heller förenlig med föreliggande förslag till översiktsplan. Vi motsätter
oss att området bebyggs i enligt med denna med" hotell och kontor eller institutioner".

I den bilagda förberedande miljökonsekvensbeslrivningen upprättad av Stocl*rolm Konsult
föreligger ett annorlunda utdrag ur planen för Bellewe-Norrtull, åin som redovisas i
översiktsplanen. Vilken plan gäller? Den stiimmer bättre överens med Solnas detaljplan för
Uppsalavägen. Området bör, antingen omarbetas i enlighet Solnas framlagda plan och med
pågående utredningar, eller överfiöras till en ny områdesplan för Norra Stationsområdet
och Uppsalavägen i samarbete med Solna.

Gångfirrbindelser tyåfus f,sslagsvägen, avstiingning av vägar.

De olika förslagen till 6öindelser över respektive under Roslagwägen är värdefulla. Att
få en förbindelse vid Arrheniusstråket med anknytrdng till den blivande T-baneuppgången
är utmärkt. Den borde uformas så, att det blir uppgången, sor filr anslutningar på

bagge sidor för att undvika karaktären av en lång mörk gångtunnel under den breda
Roslagsvägen. Denna fiööindelse liksom även fööindelsen i Campusstråket har betydelse
för tillgiingligheten till Bergianska Trädgården.

Bergiusvägens breddminskning och upprivning av dess östligaste del ar positivt liksom av-
stiingning av Björnnäsvägen.

Genom att göra Roslagwägen till lokalväg, som vi ser angeläget, och ännu viktigare att
slopa tunnelinfarten till Norra länken skulle trafiken tring Roslagstull minska så att de
gåendes foöindelser vid plankorsning med körtrafiken kan accepteras. Den foreslagna

I
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men landskapsmässigt mycket tveksamma gångbron över Roslagsvägen och Roslagsbanan
vid Frescati Hage anser vi måste utgå även om Roslagsvägen mot vår önskan skulle
bibehalla sin huwdledsfunktion.

Den Gustavianska parken

Den Gustavianska parken omfattar inte bara Haga, Bellewe, Tivoli och Ulriksdal. Till
dem måste fogas Frescati och Frösundavik, i dag i hög grad igenvuxna och förvanskade.
Gamla kartor visar hur de har sett ut och spår står att finna ute i "naturen". Det åir därför
angeläget att bedriva en viss grad av parkarkeologi, som leder till någon form av åter-
ställande. I det syftet är ett återuppbyggande av den rivna träobelisken på berget söder
om Villa Frescati en idd samtidigt som de två en gång planerade framför det stora som-
marslottet i Haga ocksa borde kunna uppföras för att markera strlindernas samhörighet.

Det centrala motivet för dessa gustavianska parker är Brunnsviken och dess gröna väggar,
som inte far störas av bebyggelse som sticker upp över den gröna horisonten. Diir så har
skett bör så långt möjligt en planenlig rriidplantering genomföras. Det iir likaledes viktigt
att ljuset över vattnet kan befrias från reklams§ltars och vägbelysningens dominans.

Att fortsätta på Anderbergs överstora projekt för en "Vetenskapsstad" står i kontrast till
den gustavianska parken. Anderberg har inte gjort sig klind som en arkitekt med känsla för
det poetiska landskapet och det finns inga skål att upphöja hans misstag till dygd. Det är
att missförstå landskapsparken, diir Riksmuseet råkat bli så övertungt gestaltat, om,,en
forutsönning for (att) dessa stora byggnader skall upplev(N som byggnndcr i park ör att
deras monuncntalitet balanser(N av motsvarandc stora landslapsrwn. De kräver storslagna
perspehiv och en dratnatik i såvöl bebyggelse som landslup." (Citat ur översiktsplanen.)
Om dessa principer hade gillt för Haga hade parken aldrig kunnat utformas så som den
anlades.

Bergianska trädgården

Området mellan Bergianska trädgarden och Roslagsvägen bör kopplas samman med den
botaniska parken såsom ett framtida utvidgningsområde. Åven om det nu inte finns några
planer på en mer omfattande botanisk trädgfud, anser föreningen och förbundet att en
sådan i framtiden bör komma till stand. Diirmed kan det då ocksa bli nödvändigt att
kunna ge trädgården en inhägnad för att s§dda dess anläggningar. I så fall måste någon
form av förbipassage för gående tillskapas intill Roslagsvägen eller jäirnvägen. Om
Roslagsbanan därtill i en framtid kunde få åindrad sträckning mellan Frescati Hage och
Bergianska till ett läge parallellt med Roslagsvägen, skulle stora miljövinster skapas.

Maskinteknik, Sofiahemmet.

Utbyggnaden för Maskinteknik innebär att ett mindre naturparti tas i ansprak liksom för
den nya tillfartsvägen från Drottning Kristinas väg samt gatubron över roslagsspåret. De
föreslagna åtgärdena innebiir icke acceptabla ingrepp i s§ddsvåird natur. Institutionen for
Maskinteknik har enligt vad vi förstår ett framtida stort expansionsbehov, varför det åir
med håinsyn till Nationalstadsparken lämpligt, att redan nu inrikta sig på en annan
lokalisering. Se i övrigt vårt såirskilda yttrande över S Dp 94089.

Sofiahemmets t'rllbyggnad berör känsliga naturkvaliteter, och åir svfubedömbar innan
detaljplan föreligger, men bör preciseras i den fördupade översiktsplanen. Vidare syn-
punkter vill vi läimna i samband med kommande detaljplan.

\_
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All nybebyggelse kräver deta[iplaneläggning.

De i översiktqrlanen angivna nya byggnads6retagen kan inte atltid bedömas enär de ej ar
preciserade. Oversiktsplanen måste ange deras storlek och påverkan på Nationalstads-
parken för den översiktliga bedömningen. Beträffande deras slutliga udormning vill vi tå
stallning först när det ffireligger detaljplaner, och begar härmed att fil yttra oss över
samtliga planer och bygglov som framläggs inom Ekoparken.

Samtliga bygglov måste grunda sig på upprättad gällande detaljplan.

Naturrrcservatet.

Naturreservatets avgränsning mot bebyggelsen är svårbedömbar utan redovisad erforderlig
naturinventering och värdering. Avgränsningarna måste diirför fil bli föremä för vidare
diskussioner i den fortsatta planeringen.

Haga-Brunnsvikens stränder har ej getts något s§dd men är lika angelägna att bevara in-
takta, och behöver på annat sätt s§ddas, om naturreservatsinstrumentet ej kan anviindas,
för att bland annat avgränsa båtklubbarnas områden, och för att undvika framtida
byggnadsingrepp.

16r.x1'llsdningar

Oversiktsplanen redovisar ej någon förändring av kraftledningsstråket genom National-
stadsparken. Att det är störande i landskapet råder ingen tvekan om. Därför bör led-
ningarna i det långa perspektivet göras om till jord- och sjökabel.

Nationalstadsparken kräver skötselplan och samordning av dess olika förvaltare.

För Nationalstadsparkens genomförande kiävs en samordning av alla dess markägare och
intressenter. Staten har ett huvudansvar med hänsyn till sitt stora mark- och fastighetsinne-
hav samt huwdmannaskap för åstittiga institutioner. Eftersom Stoclholm har plan-
monopol och initiativet vid martfrågor samt också är markägare för vissa områden, kan

inte heller staden undandra sig ansvar att ta initiativ till en ändamålsenlig samförvaltning
och framsynt skötselplan för hela Nationalstadsparken. Hfi måste ds elika intentionerna i
"Program för planering' och andra progam fastslås.

För Haga-Brunnsvikens Vänner och FöÖundet för Ekoparken

f

G*,n
Bengt Edlund

Bilaga: karta utvisande institutionsområden dar parkkaraktären bör bibehållas och/eller
stärtas

Vid granskning av den fiördjupade översiktsplanen och 6r utarbetandet av föreliggande
yttrande har även deltagit i sarskild arbetsgrupp Anne Murray, Tuva Wretblad och Jana

Zupanc, samt Boel Smedmark samt därefter beslutats av en enhällig föÖundsstyrelse.
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