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INLEDNIING

Varför översiktsplanen görs

Eken cir livsmiljö för fler insektsarter än något annat
svenskt treid

Bakgrund
Är 1993 antog fullmäktige i Stockholm respektive

Solna med vissa kompletteringar ett gemensamt"pro-
gram för planering av området U lriksdal-H aga-Brunn-
sviken-Djurgården." I Stockholms beslut förutsattes en
uppföljning med en översiktsplan för Brunnsviken och
institutionsområdet på norra Djurgården.

Beslutet om programmet innebär även uppdrag att
utöka det formella skyddet för kultur- och naturvärden.
Detta arbete pågår och avser bl.a. naturreservats-
förordnande, byggnadsminnesförklaringar och skydd i
detaljplaner och områdesbestämmelser.

OmiH
Förslaget till översiktsplan omfattar institutions-

området på Norra Djurgården och Stockholms del av
Brunnsviken. Gränsen till Solna går mitt i Brunnsviken.

Betydande delar utgörs av parker, naturmark och
vattenområden. Bebyggelsen omfattar den huvudsakli-
gen statliga institutionsbebyggelsen med Universitetet
och Tekniska högskolan som tyngdpunkter. I norr finns
bostadsbebyggelse vid Ekhagen och Lappkiirrsberget. I
mitten finns ett industri- och terminalområde vid Albano.
I södra delen finns tät bostadsbebyggelse mellan Ros-
lagsbanan och Valhallavägen.

Motiven för en översiktsplan
Det finns flera skäl att det nu blivit angeläget med en

översiktsplan för området. Området är den del av kul-
tur- och naturparken där konflikten mellan bevarande
och förändringar är tydligast. Det är också diir statens
delvis motstridiga roller som dominerande markägare
och myndighet tir svårast att väga samman för Stock-
holm. Roslagsvägens trafik innebär dessutom ett hot
mot områdets miljökvaliteter.

Oversiktsplanen behövs för att ge en helhetssyn och
ett långsiktigt perspektiv. På kort sikt finns flera aktu-
ella projekt inom institutionsområdet.

Samråd och beslut
Det föreliggande planförslaget har gjorts för att ligga

till grund för samråd och remissbehandling. Samråd
innebär utbyte av synpunkter.

Efter samrådet skall en slutlig översiktsplan upprät-
tas och ställas ut för formell granskning under två må-
nader, så att alla intresserade kan se hur deras synpunk-
ter behandlats. Översiktsplanen planeras därefter slut-
justeras i december 1994 för att sedan antas av kom-
munfullmäktige.

\_-

l-

Djurgården anses ha ett av Europas största samlade
bestånd av jcitteekar. År 1920 registrerades ett BT-tal
triid med en omkrets av minst 5 meter.

4



vARFöR öveRsxrsPLANEN cöns

L

L

Huvudsyfte
Översiktsplanens huvudsyftet är att bevara det na-

tursköna kulturlandskapet vid Brunnsviken och Norra
Djurgården och kombinera det med att bevara och ut-
veckla institutionsområdet på Norra Djurgården som en

kulturmiljö och ett centrum för forskning och högre ut-
bildning - en vetenskapsstad. Institutionsområdenas ka-

raktär med byggnader i park är en förutsättning vid kom-
plettering av bebyggelsen.

Oversiktsplanens uppgift är att åstadkomma en hel-
hetssyn som betonar kulturmiljöernas och natur-
områdenas värde. Genom att ge park- och natur-
områdena samt de byggda kulturmiljöerna en framträ-
dande ställning ökar möjligheterna att de långsiktigt
skyddas mot olämplig exploatering eller andra skadliga
åtgärder.

ångsiktig helhetssyn
Oversiktsplanen handlar om hur området bör utveck-

las under de niirmaste 25 ären.
Planen anger en grov uppdelning av mark-

användningen i det tidigare i huvudsak oreglerade om-
rådet. Den anger riktlinjer för hur bebyggelsen får ut-
vecklas och visar begränsade förändringsmöjligheter.

Planen innehåller även vissa id6er till ett åtgiirdspro-
gram för landskapsutveckling, friluftslivets intressen

samt miljöförbättrande åtgärder.

Översiktsplanen skall antas av fullmäktige och inne-

bär då en politisk utfästelse om områdets framtida han-

tering, men den är inte juridiskt bindande som exem-

pelvis detaljplaner eller områdesbestämmelser.

Ändring av översiktsptan 90
Planförslaget är avsett som en ändring av den

kommuntäckande Oversiktsplan 90. I Oversiktsplan 90

angavs en stor del av institutionsområdet på Norra Djur-
gården som utredningsområde. Det aktuella plan-
förslaget redovisar markanvändning och begränsar
utbyggnadsmöjl ighetema. Brunnsvikens kulturmiljÖ och

Norra Djurgårdens föreslagna naturreservat är mer om-
fattande än i Oversiktsplan 90.

D efi nitio nl Ve te n skap s s tad
I översiktsplanen används begreppet vetenskaps-

stad, lanserat i början av 1900-talet av Axel Ander-
berg, i samband med utbyggnaden av Riksmuseet och

Vetenskapsakademien.

Konung Gustav III formadc med hiälp av sina
arkitekter och konstncirer Brunnsvikens landskap till
en unik kulrurmiljö medfå motstycken i Europa.
(Stadsmuseets bild).

Riksmuseet uppfö rdes I 907 - I 9 I 6 tillsammans med

Botaniska museet och Vetenskapsakademien. Arkitekt
var Axel Anderberg, som specialiserade sig på

anglo s ach si skt ins p i re r ade monumentala

institutionsbyggnader i för svenskt I 9 I 0'tal
karakriristiska material, hårdbränt tegel och granit.

t
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INLEDNIING

Utgångspunkter på kort och lång sikt

"Mtinniskans upplevelse av na-
twren kör till det centrala i hennes

vrisen. Att den tir religiöst betingad

framgår av den l«innedom vi har
om folkens kulti ska före s töllning ar.

Info, heliga trtid och ktillor, i
lunder och grottor upplevde mön-
niskorna gudarnas niirhet."

Professor Sten Karling,
Ti tidg årde n s om p ar adi s,
Archit e c tur a natur ali s
och ideallandskap,
Artes 1979:4.

Unika vörden
Planförslaget utgår frän målen i 1993 års program

för planering av området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården. I programmet anges tre grundläggande prin-
ciper som innebär att intressena för kultur- och natur-
vård samt friluftsliv och rekreation är prioriterade till-
sammans med möjligheterna att förbättra miljön:

* Ornrådet skall värnas som en unik kultur- och na-

turpark med till parken väl anpassad bebyggelse.
* Området skall utvecklas för friluftsliv och rekrea-

tion i en omfattning och i sådana former som inte
skadar områdets natur- och kulturvärden.

* Området skall förbättras med avseende på trafik-
störningar och andra miljöproblem.

I programmet ges en aktuell redovisning av viktiga
allmänna intressen som berör kultur- och naturparken i
sin helhet och även de som slirskilt hänför sig till Brunn-
sviken och vetenskapsstaden.

Beslut om kultur- och naturparken
Den 6 september 1993 godkände kommunfullmtik-

tige i huvudsak programmet för planering av området
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården och överläm-
nade det till länsstyrelsen som svar på regeringens be-

slut med stöd av naturresurslagen den 2l november
1991. Ijanuari samma år godkändes det i huvudsak av

kommunfullmäktige i Solna.
I Stockholms beslut angavs att den föreslagna be-

byggelsen vid Bergiusvägen skall utgå.

Vidare uppdrogs åt stadsbyggnadsnämnden att revi-
dera översiktsplanen, dels för Stocklplms del av Brunn-
sviken fram till Roslagsvägen, samt diirvid tillförsäkra
områdets omistliga kultur- och naturvåirden ett förstärkt
skydd, dels beträffan'de institutionsområdena vid Uni-
versitetet och Tekniska Högskolan, med syfte att sam-

ordna institutionemas expansionsbehov med kultur- och

naturintressen och därvid ersätta 1963 års dispositirons-
plan för Kungl. Djurgården.

Fullmiiktige up@rog även åt stadsbyggnadsnämnden

att i samråd med gatu- och fastighetsnämnden föreslå
naturreservat eller andra relevanta bevarande-
bestämmelser med tillhörande skötselplaner för Norra
och Södra Djurgården i samarbete med staten.

Länsstyrelsen i Stockholms län anger i sitt yttrande
till regeringen den 16 decer,nber 1993 att programmet
ger en god överblick över områdets kvaliteter och att
det har en inriktning dåir bevarandearnbiti,onerna sätts i
centrum. Liinsstyrelsen anser emellertid att omfattningen
av framtida utbyggnader inte är klarlagd genom pro-
grammet och att det därför inte ger tillräcklig grund för
att påstå att områdets samlade värden iir väl tillgodo-
sedda på längre sikt. Länsstyrelsen föreslår i sitt ytr
rande att siirskild lagstiftning behövs för att långsiktigt
garantera att de oexploaterade och kulturhistoriskt våir-

defulla miljöerna får ett permanent och effektivt skydd.

Nationalstadspa*
Mot bakgrund av länsstyrelsens yttrande har Miljö-

och naturresursdepartementet föreslagit att stora delar
av området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården
bör bli landets första nationalstadspark (Ds 1994:3).

Efter remissbehandling överväger regeringen att lägga
en proposition om området till riksdagen.

I sak innebär förslaget att ett nytt geografiskt
riksintresseområde skrivs in i naturresurslagen. Detta
understryker behovet av planåtgärder i enlighet med
kommunernas program och att eventuell ny bebyggelse

måste utformas med extra hög kvalitet och anpassas

särskilt väl till omgivningarna.

Tidigare stiillnin g stagaafu n
Översiktsplan 90 ger inte tillrticklig vägledning ge-

nom att stora delar av institutionsornrådet redovisades

som utredlingsområde.
Enligt Oversiktsplan 9() finns fyra riksintressen inorn

planområdet. Brunnsvikens parklandskap och
institutionsbältet på Norra Djurgården anges vara av

riksintresse för kulturminnesvården enligt naturresurs-

lagens 2 kap. Andra angivna riksintressen är Roslags-

i
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UTGÅNGSPUNKTER

vägen och järnvägsförbindelsen till Värtan-Frihamnen'

Tidigare har upplåtelsen av marken fÖr institutioner,

parker och natur skett med utgångspunkt från en dis-

positionsplan upprättad av Djurgårdsförvaltningen
196:. »", är delvis genomfÖrd men inaktuell i andra

delar, bl.a. mecl avseende på att den anger stora återstå-

ende utbyggnadsmöjligheter vid Frescati' Dispositions-

planen goåkand.t av riksdagen och stadens fullmäktige

äch låg till grund för markavtal mellan staten och sta-

"'. den, men har ingen rättsverkan enligt plan- och bygg-

lagsystemet.
I samband med ett nytt markbytesavtal mellan staten

och staden 1991 angavs ny bostadsbebyggelse vid

Bergiusvägen och ny institutionsbebyggelse vid Lilla

Freicati. Enligt program för planering av området

Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är detta inte

förenligt med bl.a. naturvårdens intressen'

G öllande markre gle rin g

Planområdet saknar till största delen tidigare regle-

ring av markanvändningen genom att det i huvudsak inte

är detaljplanelagt.
För hela Djurgårdsområdet finns administrativa

områdesbestämmelser som reglerar bygglovpl ikten'

Brunnsviken och Lilla Värtan omfattas av strand-

skydd enligt 15§ naturvårdslagen.

Flera park- och bebyggelseområden samt enstaka

byggnader skyddas som byggnadsminnen enligt

kulturminneslagen.

Akt u e lla f ö r ii n dri n g a r
På kort sikt är flera fÖrändringar aktuella i området'

Äldre institutioner har upphört och områdena fylls med

nytt innehåll. Främst gäller det f.d. Veterinärhögskolan

o.n f.O. Skogshögskolan vid Kräftriket respektive

Frescati Hage, samt f.d. Roslagstulls sjukhus och f'd'

Veterinärmedicinska Anstalten.

Vid Universitetet har bygglov eller förhandsbesked

beviljats för kemiskt övningslaboratorium, b.yggnader

för geografi, geologi m.m. och en ny aula' Oversikts-

planen visar dessa beslutade förändringar och iir ej av-

iedd som en omprÖvning. Förändringarna är ett led i att

fullfölja 1959 års riksdagsbeslut att flytta Universitetet

från innerstaden. En utvecklingsplan utarbetas f'n' av

Universitet.
Tekniska högskolan har just genomfört en organisa-

tions- och utbildningsreform som kan leda till att be-

fintliga byggnader behöver kompletteras' Mot denna

bakgiund har högskolan låtit upprätta en utvecklings-

plan för sitt område'

Victoriahuset i B ergianska Triidgården by g gdes

omkring år 1900 för att härbcirgera en niickros från
AmazonJloden.

Vid Albano-Roslagstull har stadsbyggnadskontoret

påbörjat en detaljplanering för en första etapp av en

ä*runating av Albano-området. Skälet är att förbereda

ett för Universitetet och Tekniska högskolan gemensamt

Fysikcentrum. Detta ingår i Översiktsplanen'

Samtidigt med översiktsplanen pågår detaljplanering

för Norra Länken med tunnlar, anslutningar till Roslags-

vägen, avgiftsstation vid Bergiusvägen, ventilationstorn

och servicebyggnader m.m' samt fÖr en.omvandling av

trafik- och markområdet vid Nontull. Oversiktsplanen

innebär i detta avseende en lägesredovisning av pågå-

ende planering. Den är inte avsedd att innebära några

nya ställningstaganden i dessa frågor'

Nlir tunnelleden byggts beriiknas trafiken minska på

ytvägnätet, bl.a. på södra delen av Roslagsvägen' Val-

irallavägen-Roslagstull och Cedersdalsgatan-Sveavägen-

Nontuil. Björnnäsvägen genom Norra Djurgårdens

naturområde kan stängas av för biltrafik' Däremot be-

räknas trafiken öka på norra delen av Roslagsvägen'

Viktiga aktuella förändringar gäller också

uppföljningen av kommunfullmäktiges beslut om utökat

riyaO .riigt prog.am fÖr planering av området

Uliitsdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården' Inom plan-

området är det aktuellt med byggnadsminnesförklaring

för f.d. VeteriniirhÖgskolan vid Kräftriket och f'd' Skogs-

högskolan vid Frescati Hage. ByggnadsminnesfÖrklaring

foibereds för Bellevueparken samt som en utvidgning

av byggnadsminnet Bergianska trädgården' För Norra

oluigåiAens naturområde fÖrbereds förordnande som

naturreservat med skötselPlan.

En satsning på att restaurera och utveckla parker och

landskap har diskuterats, liksom en eventuell utställnings-

park foiExposition 97 invid Bergianska Trädgården' En

i.åga som diskuteras är att flytta en del av småbåts-

verksamheten från sÖdra Brunnsviken till lägen som är

mindre känsliga ur kulturmiljö-, park- och natur-

synpunkt. Några sådana åtgärder har ännu ej beslutats'

\..
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HISTOR.ISKA OCH GEOGRAFISKA SAMMANHANG

Den kungliga jaktparken

Karl XI:s fiskarkoja vid nuvarande Fiskartorpsvcigen
är troligen den äldsta bevarade byggnaden inom hela
Djurgårdsområdet.

Jaktparkens karaktör
Djurgårdens landskap har genom århundradena be-

varat sin karaktär, särskilt på Norra Djurgården. Dagens

landskap går tillbaka på ett medeltida jordbrukslandskap

med ängsbruk, åkerbruk och bete, enligt 6rlanerings-
underlag från riksantikvarieämbetet. Akrarna lades igen

men fortsatte att hävdas som öppen mark liksom ängs-
marken niir Norra och Södra Djurgården inhägnades och
förvandlades till kunglig jaktpark vid slutet av 1600-
talet. Tack vare kungliga restriktioner har exploateringen
begränsats och landskapets ålderdomliga prägel beva-
rats.

Landskapets former med kilar av öppna dalstråk om-
växlande med höjder, skogklädda partier och våtmarker
är i huvudsak oförändrad. Vägarna har kvar sin lantliga
karaktär. Vegetationens karaktär är densamma och
många gamla ekar var stora träd redan på Karl XI:s tid.

Upplevelsen av den foma jaktparken är beroende av

områdets storlek och lantliga karaktär.

E n ko rt j aktp ark s hi storia
Under 1680-talet började Södra och Nona Djurgår-

den iordningställas som kunglig jaktpark och hela om-
rådet inhägnades med ett två mil långt stängsel. I stäng-
slet fanns portar med vakter och jägarboställen.

Ar 1689 jagade Karl XI och den blivande Karl XII
varg vid Stora Vargjakten på nuvarande Lappkärrs-
berget. De fick 8 vargar.

Främst jagades varg och björn och det fanns också
en stor hjortstam. Konungen hade ensamrätt till fisket i
Husarviken.

Sin största betydelse som jaktpark hade Djurgården
under den åt jakten hängivne Fredrik I (1676 -1751).
På 1700-ta1et minskade sedan hovets jaktintresse. I stäl-

let utnyttjades Djurgården mer för stockholmarnas nöjen
och rekreation. Till detta bidrog det stora antal krogar
som fanns, företrädesvis intill jaktparkens portar. En-
ligt en redovisning till Krögareämbetet 1733 fanns 32

krogar med spritutskänkning på Norra och Södra Djur-
gården.

Utnyttjandet som jaktmark upphörde under 1800-ta-

let och därefter fick Djurgårdsstängslet förfalla. Den
omväxlande naturen, områdets storlek och naturskön-
het har varit förutsättningar inte bara för kungliga jak-
ter, utan även för 18OO-talets militära utnyttjande och
stockholmarnas friluftsl iv alltsedan Bellmans tid.

Hur kan dessa kvaliteter bevaras?
(Synpunkterna begränsas till gränszonen mellan jakt-

parken och vetenskapsstaden, eftersom norra Djurgår-
dens naturområde i huvudsak ligger utanför plan-
området.)

* Jaktparkens karaktärsdrag i landskap och natur ska
viirnas

* Landskapets karaktär och grönska ska bevaras även
inom bebyggelseområdena. Gränserna mellan be-
byggelse och natur ska vara omsorgsfullt anpassade

till landskapet.

* Planering och lovgivning ska stirskilt utgå från att
kilarna av öppna ängsmarker bevaras inom
bebyggelseområdena och att nybyggnader inte får
placeras eller utformas så att de bryter mot landska-
pets huvuddrag eller påtagligt stör tidigare opåver-
kade delar av Jaktparken.

8
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HISTORISKA OCH GEOGRAFISKA SAMMANHANG

Den gustavianska landskapsparken

Skidttivlin7 vid Bellevae den 25 februari 1879,

tecknad av R.Haglund. (Stadsmuseets bild). I takt med
att staden viixte och kom niirmare ökade Brunnsvikens
b e ty de ls e s om friluft s omr åde.

Landskap sparke n s karaktör
Gustav III tog i slutet av 1700{alet initiativ till att

utforma en landskapspark vid Brunnsviken. Brunns-

vikens vatten iircentralt och sammanhållande. De skog-

klädda striindema och höjdpartierna på Stockholmssidan

är tiinkta som naturliga kulisser.
Grundläggande fir de tre engelska parkerna, Haga,

Tivoli och Bellevue och bebyggelsen från gustavianskt

1700-tal, som Villa Frescati och Stora Skuggan, samt

Ulriksdals slott med 1600-ta1s karaktiir och Bergianska
trädgården från omkring 1900.

Landskapet har i stort bevarats sedan 1700-talet. De
skogbevuxna stränderna och de i huvudsak obrutna
horisonterna är avgörande för helhetsupplevelsen.
Strandlinjen har ändrats genom 1,25 m sjösänkning
1863. Jiirnvägen delade 1880 Bellevueparken i två de-

lar.

Den engelska parken
Vid 1700-talets mitt utvecklades i England ett nytt

stilideal inom trädgärdskonsten - landskapsträdgården.
Den varen reaktion motbarockens och rokokons strängt
geometriska formträdgårdar. De engelska parkerna speg-

lade en ny filosofi grundad såväl på Rosseaus längtan
till naturen som på naturvetenskapliga studier och sy-

nen på naturen som uttryck för en högre ordning.
Trädgårdskonstens uppgift blev att regissera och

förstiirka naturlandskapet. Parken skulle locka fram
de vackraste dragen i landskapet till en stiimmnings-
skapande lustpark. Ostördhet och naturliga gränser var
en bärande princip.

Den engelska parkens främsta karaktärsdrag var
ängar, skogsdungar, buskage, slingrande stigar, anlagda

kullar, grävda dammar och kanaler. Raka linjer var bann-

lysta. Romantiska och måleriska motiv såväl som dra-
matiska effekter eftersträvades. Byggnader, monument

och skulpturer med stildrag från antiken, orienten eller
medeltiden placerades som blickfång. Utsikter och sikt-
linjer skulle ge omväxling och överraska.

Yet e n s skape n s triidgårdar
Vid sidan av den engelska trädgårdsstilens triumftåg

pågick en annan utveckling av trädgårdskonsten som

inletts redan under 1600-talet. Nya, tidigare okända

växtarter återfördes från avlägsna länder och lade grun-

den för utvecklingen av botaniska trädgårdar och arbo-

retum - demonstrationsträdgårdar för växter respektive

träd. Många av de nya växterna var ömtåliga och svåra

att hantera i nordeuropas klimat, vilket ledde till utbygg-
nad av orangerier och från 1800-talet växthus.

Hur kan dessa kvaliteter bevaras?

x Brunnsvikens kvaliteter iir beroende av att park-

och naturkaraktiiren bevaras och att landskapets

rofyllda karaktiir inte påverkas av yttre störningar.

x Haga, Tivoli och Bellevue bör tydliggöras som

engelska parker och restaureras i Fredrik Magnus
Pipers anda.

* Utblickarna från Brunnsviken ska domineras av

naturliga, skogbevuxna stränder och obrutna ho-
risonter.

* Planering och lovgivning ska särskilt utgå från
att Brunnsvikenområdet i sin helhet ska skyddas

som en sammanhängande kulturmiljö med sär-

skilda krav på anpassning och utformning av om-
givande bebyggelse. Brunnsvikenområdet ska

skyddas genom detaljplaner, områdesbestäm-
melser och byggnadsminnesförklaringar..
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DEN GUSTAVIANS KA PARKEN

ULRIKS

1. Umrxspels sr-orr (Jacobsdal) byggdes under stormaktstiden (1638-44) av fälthenen Jacob de la
Gardie. Drottning Ulrika Eleonora d.y., Karl XII:s syster, lät 1729 bygga om slottet helt till dess

nuvarande exteriör i barockstil. De la Gardies slottspark var vida berömd för sina grottor, skulpturer
och vattenkonster. På lT4otalet giorde Carl Hårleman om triidgården och planterade bl.a. lindbosk6ema.

På Gustav III:s tid kompletterades slottet med en engelsk park.

2. Trvolr är uppkallat efter Gustav III:s italienska resa. Området

består av två kullar, den västra kallad Tivoliberget och den

östra Pipers park. Fredrik Magnus Piper fick diir i uppdrag att

anlägga en engelsk park åt Gustav III:s vän, greven och skalden

GustafPhilip Creutz. På den västra kullens yttersta spets ligger
Gustav III:s hovkapellmästare, tonsättaren Joseph Martin Kraus
begraven.

Bergshamra

3. BBncreNsxe TnÄocÅnopN
flyttades 1885 till Brunns-
viken från innerstaden (nära
nuvarande Odenplan) Träd-
gårdens dåtida föreståndare
Veit Wittrock valde platsen
p.g.a. dess ovanligt goda
odlingsbetingelser.

Contidensen

o Jakobsdal

Lings grav

Annelund

o

L

t
FRESCATI

4.Ltre Fnpscen var en gåva
l79l frän Gustav III till sin
övercermonimästare, hov-
mannen och diplomaten
Gustaf Mauritz Armfelt.
Huvudbyggnaden, "Vi1la
Frescati", uppfördes 1 792 med
tempelgavel med kolonner i
klassisk stil efter ritningar av
konungens arkitekt [,ouis Jean
Desprez.

5. AnsonEruM (en botaniskt
och kulturhistoriskt intressant
trädpark) vid Frescati Hage
anlades av Skogsinstitutets
grundare Israel af Ström i
samband med utbyggnaden
l9l0- 15 för Skogshögskolan.

7. Flecepenrp,N. Gustav III förälskade sig
tidigt i Brunnsviken. År l77l k<ipte han

sig ett mindre lantstiille vid Gamla Haga
för att i Rosseaus anda leva nära naturen.
Inspirerad av sina resor i Italien och
Frankrike planerade han sedan lustparken
Haga med hjälp av Fredrik Magnus Piper,
louis Jean Desprez, lnuis Masreliez och
andra framstående arkitekter och
konstnärer. Hans dröm var att anlägga en

engelsk park enligt det senaste europeiska
modet med måleriska träddungar,
slingrande parkvägar och vackra
byggnader som associerade till den
klassiska kulturen och till främmande
länder. Vid mordet på kungen 1792
avstannade hela byggverksamheten, men
Hagaparken står i stort sett kvar som
Gustav III lämnade den.

5.

E

6.

6. Bnu-svurpenxeN omfattar hovmålaren Johan Pasch malmgård från 1757. i+t 1782

förvärvade riksrådet Carl Spane malmgården och lät uppföra en ny byggnad "Sparres
träslott" samt engagerade Fredrik Magnus Piper för att utforma området som en

engelsk park.

L

L
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HISTORISKA OCH GEOGRAFISKA SAMMANHANG

Vetenskapsstaden

' \:tb,"1,,'," L-,1*,

I

"i,tl*/,.i,.".. .1'.,"

Axel Ande rb erg, Riksmu s e et s arkit ekt, lans e r ade 1 92 8 b e g re p p e t "Ve te ns skap s s tad" .

Vete n s kap s stade n s karaktör
Institutionsbältet på Norra Djurgården kännetecknas

av läget vid stenstadens kant och utmed infartsvägen.
Bebyggelsen har vuxit fram i avskiljbara enheter med
Roslagsvägen som huvudaxel.

Vetenskapsstaden karaktäriseras av institutions-
byggnader i parklandskap. Många av byggnaderna är
representativa för det ambitiösa institutionsbyggandet i
början av 1900-talet. Bebyggelsen Zir samlad i tydligt

avskilda enheter. Uppförandet av institutionerna skedde

med stor hänsyn till landskapet och stor omsorg om
byggnadernas utformning. Flera av landets främsta ar-
kitekter har varit verksamma i området.

Väster om Roslagsvägen är bebyggelsen i huvudsak
i lägre skala och av 191O-tals karaktär. Den underord-
nar sig vegetationen och lämnar skogsbältet längs Brunns-

viken i stort sett intakt.
Öster om Roslagsvägen har många byggnader en mer

monumental skala och ett mer dramatiskt förhållnings-
sätt till landskapet.

U tv e cklingen av beby ggelse n
Roslagsvägen fick sin nuvarande sträckning omkring

år 1700. Den tidiga bebyggelsen bestod av ett antal

värdshus, stugor och villor av vilka flertalet är rivna.
Den första institution som flyttade till området var

Lantbruksakademiens Experimentalfält. Försöks-
odlingar påbörjades 1816 och bl.a. anlades fruknräd-
gårdar omgivna av granhäckar. Fredrik Bloms hus från
1 830 ä den äldsta kvarvarande byggnaden. Många äldre
tråihus finns kvar från slutet av 1800-talet.

Institutionsutbyggnaden fortsatte i slutet av I 800- och

början av 1900-ta1en eftersom stenstaden började bli
för trång. Omkring 1885 flyttade Bergianska trädgår-
den till området från ett tidigare läge intill nuvarande

Odenplan. 1893 uppfördes ett epedimisjukhus med
hälsosamt läge på höjden vid Roslagstull.

Hur kan dessa kvaliteter bevaras?

* Vetenskapsstadens karaktär ska hållas levande

* Roslagsvägen ska så långt möjligt återställas som
områdets förenande huvudaxel och trafikens
miljöstörningar begränsas.

x Planering och lovgivning ska siirskilt utgå från
att bebyggelsens huvudsakliga användning ska

överensstämma med karaktären av vetenskapsstad,

att det fysiska uttrycket ska vara byggnader i park,
samt att de många kulturmiljöerna inte får förvan-
skas. Bebyggelsen ska regleras genom detaljplaner
eller områdesbestämmelser.
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VETENSKAPSSTADEN

\$

s
w.

LAPPKÄRRSBERGETS
studentbostäder 1 960-talet

RIKSMUSEET OCh BOIAN|SKA

museet med Vegaplatsen 1907-16
Arkitekt Axel Anderberg

VETENSKAPS-
AKADEMIEN 1915

BOTANISKA
och Wallenberglaboratoriet 1

Arkitekt Lars Myrenberg

NOBELINSTITUTET 1

Arkitekt Rudofi s Enblon

VETERINÄRMEDICINSKA
ANSTALTEN 1945

Arkirekt Carl
och Charles

Arkitekt Ludvig

Center

SJUKHUS 1893 miii-,r reknikl

\
I
I
,
I

ExPERTMENTALFÄLTET 1 814

UNIVERSITETET
Södra Huset 1969-71
Atkitekt David Helldan

Arrheniuslaboratoriet 1 971 -73
Arkitekt Carl Nyrön
Allhuset 1975-78 och biblioteket
Arkitekt Ralph Erskine

KOHSETS
sjukhus 1927
Arkitekl Carl Westman

ALLMÄNNA BB 1913
Akitekt Gustat Wickman

I
ROSLAGSTULLS

,1^

h*)
gymnasium

L

t TEKNISKA HÖGSKOLAN 191 4.22
Arkitekt Erik Lallerstedt

Sttax ettet seke\skittet k\tessitieta(es utby ggnedes.
Vid f.d. experimentalfältet återstår bl.a. Lantbruksmuseet

från 1907 (nu restaurang) och en av professorsvillorna,

Villa Bellona, också från 1907.

Dåirefter uppfördes Nobelinstitutet I 909, Veteriniir-
högskolan I 9 I 2, Vetenskapsakademien I 9 I 5, Riksmu-

seet 1916, Skogshögskolan l9l7 och TekniskaHögsko-
lan l9l4-22.

Röda Korsets sjukhus kom 1927, Institutionen för
Atomfysik och Statens Veteriniirmedicinska anstalt un-
der 1930- och 1940-talen.

Under 1960-talet började Universitetet byggas ut på

Experimentalfältet.

SOPHIAHEMMET 1
STADION 1912
A«(teKTo(§e«G(u(Ark)rehArd Xumlen

Vetensskapsstaden påbörjades i börian av seklet som

ett bcilte av institutioner efter Roslagsviigen. Flera av

landets lriimsta arkitekter har itat de olika
byggnaderna.

L

L
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Atkitekt Axel Anderbefd:.:
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HISTORISKA OCH GEOGRAFISKA SAMMANHANG

Den moderna kultur- och naturparken

Områdets storlek, naturskönhet och relativa orördhet
cir grunden för dess intresse för friluftslivet

Hur synen på området utvecklats
Begreppet Ekopark användes första gången i en ut-

redning som togs fram l99l av Naturens Hus på upp-
drag av Ståthållarambetet och Djurgårdsförvaltningen.

I Solnas och Stockholms program för planering, an-

taget 1993, användes begreppet kultur- och naturpark

för att tydligare betona att områdets främsta värde be-

står i kombinationen av kultur- och naturvärden.

Begreppet nationalstadspark har därefter introduce-
rats i ett förslag till ändring av naturresurslagen av miljö-
och naturresursdepartementet I 99 4.

Karaktörsdrag
Landskapets omväxlande karaktär med skogsområ-

den, sjöar, öppna ängsmarker, ädellövbestånd och park-
liknande naturområden diir mycket gamla ekar domine-
rar utgör grunden för kultur- och naturparkens natur-
skönhet och erbjuder stora möjligheter till friluftsliv och

naturupplevelser.
Ur natursynpunkt karaktiiriseras området av ädellöv-

skogen och dess arter. De har lång kontinuitet från brons-

ålderns värmeperiod och finns kvar tack vare det gynn-
samma klimatet i Mälardalen

Det största naturvärdena ligger i den särart som ut-
vecklats under lång tids kulturpåverkan. Marken har
påverkats av åkerbruk, bete och ängsbruk. Det moderna

landskapets karaktärhar sitt ursprung i dennahävd, som

konserverats genom att området skyddats som kunglig
jaktpark.

Biologisk mångfald
Området karaktäriseras av en

ovanlig biologisk mångfald som har
samband med kulturlandskapets ål-
derdomliga karaktär och de stora
bestånden av ädellövskog och i syn-

nerhet gamla ekar. Inget annat
svenskt träd är värd för så många

småkryp som eken, bl.a. närmare
1000 insektsarter. I kultur- och natur-

parken finns ett stort antal växt- och

djurarter som klassificerats som hotade, sällsynta eller
hänsynskrävande.

Den gamla ekskogen på Norra Djurgården tillhör ett

av Sveriges värdefullaste bestånd för bark- och ved-

levande insekter. För skalbaggar, fiärilar och steklar är

lövträdsbestånden att betrakta som unika ur svensk syn-

punkt. Ett exempel är den bredbandade ekbarkbocken
som bara finns på en plats till i norra Europa förutom på

Diurgården. Den är beroende av god tillgång till nyss

Hur kan dessa kvaliteter bevaras?

* Den biologiska mångfalden ska värnas

* Aldre träd och ädellövskog ska särskilt skyddas.
Döda träd och grenar ska så långt möjligt sparas.

Andelen naturmark ska bevaras.

x Värna landskapets variation med öppna gläntor,
halvöppna partier med grova ädellövträd och
slutna, täta lövskogs- och barrskogspartier. Bevara

flerskiktade brynzoner, som gynnar fågel, fladder-
möss och insekter.

* Förstärk attraktiviteten för friluftsliv, genom att
utveckla nätet av promenad- och cykelvägar och
utveckla dalstråken som naturliga entr6er, genom

förbättrad besöksservice, samt genom att främja
seviirdheter och utflyktsmåI. Utveckling för fri-
luftslivet ska ske så att särskilt ktinsliga naturpartier

förblir lugna och ostörda.

x Planering och lovgivning ska särskilt utgå från
att Norra Djurgårdens naturområde förordnas som

naturreservat och att viktiga biologiska spridnings-

vägar inte får brytas genom omfattande nybebyg-
gelse eller trädavverkning. Naturen utanför natur-
reservatet och i bebyggelseområden ska skyddas
genom detaljplaner, områdesbestämmelser och
ökade krav på marklov.
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KULTUR- OCH NATURPARKEN

döda, grova ekstammar i mycket
gamla ekbestånd. Trädavverkning
samt sanering av hålträd, för-
multnande trädstammar och grenar
på marken, kapning av döda grenar

är de största hoten mot denna och
flera andra av de hotade insektsart-

erna i området.
Området iir en klassisk svamp-

lokal för mykologer och innehåller
även partier med hotade arter av

kärlväxter, bl.a. spetsfingerört och
rotkörvel.

Tillgången på ihåliga träd och
våtmarker med hög insekts-
produktion skapar goda livs-
förutsättningar för fladdermöss i
området. Det finns även flera
hänsynskrävande fågelarter i områ-
det, bla. duvhök, tornfalk, spill-
kråka, mindre hackspett och sten-
knäck. Minskad naturmarksareal,
brist på gamla boträd och stömingar
från friluftslivet iir hotfaktorer.

NATURVÅRDESKARTA

- 

Gröns för Notionolstodspork

i i. ij.:.'.. Körnomrqoe
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S ör s kilt v ördefulla b io to p e r
Adellövskog och solbelysta jätteekar, gammal skog,

våtmarker av olika slag samt torrängar och torrbackar
är biotoper av särskilt värde för den biologiska mång-
falden i kultur- och naturparken.

För bl.a. spillkråka och duvhök iir kärnområdena på

gränsen till att vara för små. För andra störningsktinsliga
arter med stora revir är det avgörande att skogsarealen
inte minskas eller splittras upp genom exploatering.

B io lo giska sp ridning s v ö gar
Fungerande biologiska spridningsvägar är en förut-

sättning för att bevara den biologiska mångfalden i kul-
tur- och naturparken. De kan definieras som korridorer
eller mindre öar med vegetation, som skapar förutsätt-
ningar för olika växt- och djurarters spridnings-
möjligheter och kontakt mellan kiimområdena. Aven vat-

ten fungerar som spridningsväg för vissa arter.

Spridningsvägarnas kvalitet med avseende på möj-
ligheterna att bevara kultur- och naturparkens artrike-
dom är beroende av att vegetationen inte minskar och

att svaga länkar om möjligt förstärks med mer natur.

Naturen i spridningsvägama behöver skötas så att na-
turvårdens intressen beaktas.

Nona Djurgården dr ett av tre stora
kärnområden för naturvård o ch

friluftsliv inom kultur- och naturparken
U lriks dal- H ag a- B runnsv iken -

N aturupplevelser och annan rekreation
Kultur- och naturparkens naturskönhet och kombi-

nation av kultur- och naturintressen utgör grunden för
dess betydelse för friluftsliv och rekreation. Till kvali-
teterna hör också områdenas storlek och relativa orörd-
het som germöjlighet till naturupplevelser alldeles inpå
storstaden.

Ett rikt förgrenat nät av gång- och cykelvägar samt

strandpromenader itr en av förutsättningarna för våirdet

ur friluftssynpunkt. Det iir även viktigt att kultur- och

naturparken har tydliga entr6punkter, som är lätta att nå

från staden och som har goda kollektivtrafikförbindelser.
För friluftslivet har även kultur- och naturparkens

många sevärdheter och utflyktsmål stor betydelse. Här
finns museer, vackra kulturbyggnader, slott och träd-

gårdar. Samtidigt finns idrottsanläggningar, båtsport,
ridsport, sidbackar, motionsspår och möjligheter till fri-
tidsfiske. Caf6et värdshus, nöjesparker, festplatser och

aktivitetsplatser lockar även många besökare.
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VIKTIGA AVVAGNINGAR

Markanvändningens huvuddrag

En huvudprincip iir att behålla djurgårdslandskapet
med obebyggda skogsbackar och rik vegetation tiven
inom bebyg gelseområdena

Grunddrag
Den befintliga uppdelningen i parker, natur, vatten

och bebyggelse skall utgöra grunden i områdets struk-
tur även i framtiden.

Stora delar av den befintliga bebyggelsen skall inte
förändras i någon större omfattning. Det innebiir att i
förhållande till tidigare planering är förändrings-
möjligheterna begränsade. Syftet är att bevara kultur-
miljöer, natur och landskap.

Park- och naturområden
I planförslaget markeras park- och naturområden.

Syftet är att fastslå att i sådana områden får ingen ny
bebyggelse ske. Avsikten är att begränsa eventuella
exploateringsmöjligheter till redan befintliga
bebyggelseområden. Diirigenom undviks att park- och

naturområdena successivt naggas i kanten.

Ett undantag från denna huvudregel iir att enstaka

mindre bebyggelse, t.ex. tillfälliga kiosk- eller paviljong-
byggnader, kan accepteras i vissa lägen om de inte stör
kulturlandskapet eller naturviirdena, har trevlig utform-
ning och innehåller funktioner som tir till fördel för kul-
tur- och naturparken.

Naturreservat
Nona Djurgårdens naturområde avgränsas som na-

turreservat med en snäv gräns mot bebyggelsen. Syftet
är att hindra att bebyggelsen breder ut sig längre in i
naturområdet och att skydda området med särskilt av-

seende på naturvårdens och friluftslivets intressen. Den
historiska jaktparkens landskap ska värnas med bl.a.
växlingar mellan öppna marker och skogklädda höjder.
Avgränsningen innebåir att några exploaterade områden

hamnar som öar inom naturreservatet, bl.a. Tekniska
Högskolans del vid maskinteknik och studentbostadsom-

rådet vid Lappkärrsberget.

B runn s v ike n s la n d s kap s p ark
En utgångspunkt för markanvändningen åir att bevara

Brunnsvikenområdet i sin helhet som en kulturhistoriskt
unik landskapspark. Det innebiir att det relativt ostörda

naturdominerade omgivningarna skall bibehållas med

obrutna vegetationszoner efter stränderna och skog-

klädda branter vända mot vattnet.
Brunnsvikens vatten är en del av landskapsparken

och skall användas på ett sätt som inte stör det kultur-
historiska värdet. Lugna friluftsaktiviteter som rodd och

paddling är en lämplig huvudinriktning.

Bebyggelseområden
Befintliga bebyggelseområden avskiljs från natur-

marken genom en gräns på kartan.
Bebyggelsen får förändras genom hänsynsfullt utfor-

made om- och tillbyggnader när så kan ske utan att skada

kulturvärden i bebyggelsen eller naturvärden. Däremot
är kompletteringsmöjligheterna i allmänhet mycket be-
gränsade. Inom bebyggelseområdena skall landskapets

öppna dalstråk och värdefulla naturpartier respekteras
och karaktären av byggnader i park bevaras.

Bebyggelseområdena har delats upp med avseende

på deras användning för olika ändamål för institutioner,
vård, kulturell verksamhet och bostäder. Huvud-
inriktningen är att bevara och utveckla institutions-
området på Norra Djurgården som en vetenskapsstad

dominerad av offentliga och privata institutioner för ve-

tenskap, högre utbildning, kultur etc.

Kulturmiliöer
På plankartan markeras särskilt värdefulla kultur-

miljöer där helhetskaraktär och andra kulturvärden inte
får förvanskas. Det är områden som bedömts vara sdr-

skilt viirdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömäs-
sig eller konstnärlig synvinkel. I dessa områden är skydd

enligt plan- och bygglagen 3 kap 12§ och kulturminnes-

Iagen aktuellt.
Kulturmiljöerna omfattar byggnader, parker, kultur-

landskap och anläggningar. Några har redan helt eller
delvis skydd genom planbestämmelser eller byggnads-

minnesförklaring.
I kulturmiljöerna skall helhetsmiljön, samspelet mel-

lan bebyggelsen och omgivande landskap samt siirskilt
viirdefulla byggnaderna skyddas mot åtgtirder som inne-

bär förvanskning. Andra byggnader, vars värde främst
ligger i deras betydelse för helhetsmiljön, ska också be-

varas - utom när de kan ersättas med något som är lika
bra eller bättre för helhetsmiljön.
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Brunnsvikens
landskapspark

Karta 1

RIKTLINJER FÖR
MARKANVÄNDNINGENS
HUVUDDRAG

PARK- OCH NATUROMRÅDEN

++++ Gräns lör Brunnsvikens
landskapspark resp. Norra
Djurgårdens naturreservat

l.d. Veterinärmedicinska BEBYGGELSEOMRÅDEN
e anstallen

I

Vatten

Våtmark

Öppen/halvöppen mark

Skogsparti

Kulturhistorisk park

Bebyggelseområde
med till omgivningen väl
anpassad bebyggelse

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

Särskilt värdelull kulturmiljö.
Helhetskaraktär och andra
kulturvärden lår inte förvanskas

TEKNISK INFRASTRUKTUR

Huvudvåg

Huvudväg i tunnel
(redovisas ej i sin helhet)

Sekundär förbindelse

Järnväg

Kraftledning
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Norra Djurgårdens
naturområde

Kräftriket
l.d. Veterinärhögskolan
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o f.d. Sveaplans
gymnasrumo Center

Grundläggande avsikter:

* Brunnsvikenområdet är av riksintresse för kulturminnesvården och ska
bevaras som en kulturhistorisk unik landskapspark. De relativt ostörda
naturdominerande omgivningarna ska bibehållas.

* Nona 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.

*< lnstitutionsområdet på Nona 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.
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VIKTIGA AVVÄGNINGAR

Bebyggelsens långsiktiga utveckling

G e n e r e lla fö rut s iittnin g ar
Eventuell ny bebyggelse och andra förändringar ska

anpassas väl till omgivningen. Inom hela planområdet
gäller särskilda krav på omsorgsfull placering och hög
kvalitet i utformningen. Den fysiska karaktären av bygg-
nader i park ska vara en förutsättning.

K o mple tt e rin g s möj lig h e te r
Universitetet, f.d. Roslagstulls sjukhus och Tekniska

Högskolan anges som kompletteringsområden. Inom
dessa visas olika möjligheter att ersätta eller komplet-
tera den befintliga bebyggelsen. Plankartans skrafferade
förändringsområden ska uppfattas som illustrationer.
Andra lägen inom respektive område kan vara lämpliga
och ersätta de markerade, men förändringarna får inte
bli mer omfattande än att karaktären av byggnader i park
upprätthålls.

Utöver dessa tre områden anges enstaka
kompletterings- och omvandlingsmöjligheter vid Lapp-
kärrsberget, Vegaplatsen, Stadion, Sofiahemmet och
Gymnastik och idrottshögskolan (GIH).

Möjligheter till små tillbyggnader och andra mindre
förändringar har inte bedömts i planförslaget eller på
kartan. De fårprövas från fall till fall. Iprincip äravsik-
ten att det skall finnas begränsade kompletterings-
möjligheter inom de fl esta befintliga bebyggelseområden

Omvandling
Ett område, industri- och lagerområdet vid Albano,

anges som omvandlingsområde. En omvandling av detta
område till en del av vetenskapsstaden innebiir en vä-
sentlig förbättring för kultur- och naturparken. De rym-
liga markeringarna på kartan innebär inte att hela ytan

Huvudprinciper för planering och lovgivning
* Nybebyggelse får bara ske inom befintliga

bebyggelseområden och inte innebiira någon utvidg-
ning av dessa.

* Institutionsområdenashuvudanvändningoch inrikt-
ning som vetenskpasstad ska bevaras och utvecklas

* Befintliga kulturmiljöer får inte förvanskas
* Djurgårdslandskapets karaktär och grönska ska be-

varas även inom bebyggelseområdena
* Inom hela planområdet ska ställas extra stora krav

på lämplig placering och hög kvalitet i utformning
av eventuella nya byggnader

* Den fysiska karaktären av byggnader i park ska vara
en förutsättning ttir bebyggelse.

får bebyggas. Vetensskapsstadens fysiska karaktär av

byggnader i park skall framhävas.
Vid Norrtull pågår detaljplanering för en omvand-

ling av bensinstationstomten och trafikplatsen. Avsik-
ten är att omvandla området med bebyggelse och park
samt ge trafikområdena en mer attraktiv utformning ur
stadsmiljösynpunkt.

Några föriindringar ör mer kontroversiella
Några av de angivna förändringsmöjligheterna har

bedömts vara kontroversiella med hänsyn till kultur- och
naturparken, men har tagits med då de representerar
behov som behöver prövas i samrådsdiskussionen.

Främst gäller det komplettering av Tekniska Hög-
skolans maskinteknikbyggnad på höjden i Lill-Jans-
skogen. En sådan utbyggnad bryter mot principen att
inte utvidga bebyggelseområden på naturmark.

En visad tillbyggnad vid Universitetets bibliotek med
studierum etc inkräktar på ett viktigt, öppet landskaps-
rum.

Slopade projekt
Tidigare planer på en ny bostadsstadsdel i Bergius-

vägens dalgång, söder om Ekhagen och Lappkiinsberget,
ströks i Stockholms beslut om programmet för Ulriksdal-
Haga-Brunnsviken-Djurgården.

Planerna på ett nytt kontor på Domänverkets mark
vid Torphagen och bostäder i anslutning därtill är inte
heller aktuella längre.

Planförslaget innebär vidare att området söder om
Lilla Frescati behålls som öppet dalstråk med koloni-
lotter på en del av området istället för att som tidigare
anges som reservområde för universitetets utbyggnad.

De ändrade förutsättningarna vid Bergiusvägen och
Lilla Frescati innebär att exploateringsavsikterna i mark-
avtalet l99l mellan staden och byggnadsstyrelsen inte
kan fullföljas.

Sammanlagda effekter
Sammanlagt omfattar de områden som redovisas som

förändringsområden en liten del av bebyggelse-
områdenas totala yta. Avsikten är inte att ge utrymme
för någon omfattande utbildningsmässig expansion inom
området. Inte heller anges nya bostads- eller arbetsom-
råden, bortsett från enstaka förändringar inom Lapp-
kärrsbergets område samt vid Norrtull.

Någon större ökning av belastningen på kultur- och
naturparken bedöms ej ske till följd av utbyggnaden.
Trafikbelastningen påverkas endast marginellt till foljd
av åtgärderna i området.

L
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Grundläggande avsikter:

d: lndustri- och lagerområdet Albano omvandlas till en del av vetenskaps-
staden med nya byggnader för vetenskap och högre utbildning m.m.
Den fysiska karaktären ska vara byggnader i park.

:i< Universitetsområdet kompletteras med ny bebyggelse i anslutning till
den norra bebyggelsegruppen vid Svante Arrhenius vä9, intill Allhuset
samt eventuellt även vid Södra huset. Den visade tillbyggnaden på
biblioteket är dock tveksam ur landskaps- och kulturmiljösynpunkt.

>k Tekniska Högskolan och kvarteret Forskningen kompletteras med ny
bebyggelse på några platser. Den visade utvidgningen vid Maskinteknik
är Weksam ur naturvårds- och friluftssynpunkt.
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VIKTIGA AVVÄGNINGAR

Bevara och utveckla vetenskapsstaden

Södra huset stodfärdigt l97l vid Frescati, ritat av
arkitekt David Helldön. Det annonserar sig mot det
öppna landskapet söder om universitetet.

Vetenskapsstaden
Institutionsområdet på Norra Djurgården med Uni-

versitetet och Tekniska Högskolan bildar tillsammans
med Karolinska Institutet och andra institutioner i om-
rådet en forskningstriangel av internationell klass. Ut-
vecklingsmöjlighetema för högre utbildning och forsk-
ning är av stor nationell betydelse.

Av kulturhistoriska skäl är det viktigt att bevara
institutionsområdets karaktiir som vetenskapsstad och

undvika att området omvandlas till ett traditionellt kon-
tors- och arbetsplatsområde.

När det inte strider mot andra intressen bör t.ex.
kulturinstitutioner, anläggningar för friluftsliv, rekrea-

tion och nöjen, servicefunktioner, gästforskarbostäder
och bostäder för verksamhetsanknuten personal i be-

gränsad utsträckning kunna integreras i institutions-
områdena för att motverka alltför ensidig inriktning.

U tv e c klin g s möi lig h e te r
Översiktsplanens syfte är att ge befintliga institutio-

ner och därmed sammanhängande verksamheter möj-
ligheter att fungera. Avancerad forskning och högre ut-
bildning har krav på specialanpassade lokaler. Att ge

möjligheter för verksamheternas förnyelse och moder-
nisering samt en ökad samordning mellan institutionema
är angeläget. Verksamheternas utvecklingsmöjligheter
är emellertid underordnad intresset att bibehålla områ-
dets karaktär.

Översiktsplanens syn på institutionsområdenas ut-
veckling överensstämmer med det måldokument som

Stockholms Universitets styrelse fastställde den l8 juni
1 993. Angående universitetets utveckling anges:

"stockholms Universitet kan öntligen se fram emot

att få samla de allra flesta av sina institutioner till
campusområdet i och omkring Frescati. Efter tillkom-
s te n av de naturv e te ns kapli ga labo ratorieby g gnaderna,

Allhuset och universitetsbiblioteket är campus på god

vög mot en internationell tiitplats. Ntir de nu beslutade

nybyggnaderna - det kemiska övningslaboratoriet,
geovetenskapernas hus, aulan och Fysikcentrum i
Albano - uppfr)rts, bör den centrala campus i Frescati
betraktas som i huvudsakftirdigbyggt. Med hönsyn till
den känsliga miljön htir får behovet av ytterligare ut-
ryffimen viisentligen tillgodoses genom ombyggnader
och expansion söderut t.ex. inom Krtiftriket-Albano-
området. Universitetet har emellertid nått en storlek,
som inte bör tillåtas ökaytterligare. Om den högre ut-
bildningen skall exp andera inom Stockholmsre gionen

och det kan anföras goda skäl för detta, bör det ske i
form av ett Stockholms Universitet II som en ny och

fristående enhet".

Kopplingar till andra områden
Begränsning av utbyggnadsmöjlighetema inom plan-

området innebär att andra delar av regionen blir intres-
santa för utvecklingen av forskning och högre utbild-
ning. I närområdet har det framförts tankar om att Norra
Stationsområdet och gasverksområdet vid Husarviken
kan knytas till vetenskapsstaden och avlasta trycket på

Norra Djurgården.
I ett Iångsiktigt perspektiv diskuteras nya universitet

vid Kvarnholmen i Nacka, Västra Flemingsberg i Hud-
dinge m.m. På Norra Djurgården finns ingen möjlighet
att klara de långsiktiga behoven enbart i det etablerade

institutionsbältet.

Tekniska Högskolans första byggnader i södra delen

av Lill-Jansskogen uppfördes 1914-22 efier ritningar
av Erik Lallerstedt. De cir numera byggnadsminne.
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Begreppet byggnader i park

t

t

Ått*ilao grupper
Vetenskapsstaden utgörs av ett bälte med institutio-

ner som är uppdelade i tydligt åtskilda bebyggelse-
grupper. Bebyggelsen är medvetet placerad och utfor-
mad med hänsyn till landskapet. Den döljer inte land-
skapets karaktär utan anpassar sig till öppna stråk,
landskapsbryn och skogklädda höjder.

Småskaliga områden
Ett förhållningssätt är småskalig bebyggelse inbäddad

i naturen och lägre än trädkronorna. Tydliga exempel är
f.d. Vetrinärhögskolan vid Krättriket och Ekhagens bo-
stadsområde. Bebyggelsen har fördelats på många låga
byggnadel i ganska fria former och grupperingar. Bygg-
naderna står tiia från varandra och är omgivna av träd-
grupper, buskage och gräsmattor. Bebyggelsens skala
balanseras av landskapets intimitet och detaljrikedom.

De småskaliga områdenas karaktär skall bevaras.
Komplettering och tillbyggnader får inte innebiira så-

dan förtätning att bebyggelsen blir sammanhängande och

kompakt, eller att vegetationen i området minskar så att
naturkänslan försvinner. Storskalig bebyggelse skulle
störa miljön i dessa områden.

Stora solitiirer i landskap
Ett annat förhållningssätt anges av Riksmuseet och

Universitets stora byggnader med Södra Husen, Biblio-
teket och Arrheniuslaboratoriema. De är fasta, stora, i
det närmaste monumentala byggnader, väl synliga i land-

skapet. En förutsättning för att dessa stora byggnader
skall upplevas som byggnader i park är att deras monu-
mentaliteten balanseras av motsvarande stora landskaps-

rum. De kräver storslagna perspektiv och en dramatik i

såväl bebyggelse som landskap.
Att bevara karaktären av byggnader i park innebär

att hålla fritt kring dessa storskaliga byggnader. De bör
i princip uppfattas som solitärer och får inte komplette-
ras så att de växer ihop till sammanhängande bebyg-
gelse.

To mtm arke n tillg iinglig
I begreppet byggnader i park ingår även att tomtmar-

ken är allmänt tillgänglig och att det är möjligt att pro-
menera genom bebyggelseområdena. Bebyggelsen är ut-
formad så att den tillåter fri passage och inte blockerar.

Bebyggelsen vid Krciftriket dr underordnad landskapet
och lögre tin triiden. Byggnadsminnesförklaring är
aktuell

Ekha g e n s kultu rhi s t o r i skt v iirde.ful I a b o s tads ontr åde

innehåller civen stora naturvtirden och kanfungera
som livsmiljö Jör hotade insektsarter.

Riksmuseet är en monumental byggnad som omges av

ett storslaget landskap med perspektiv mot
Brunnsviken. Riksmuseet och Vegaplatsen tir
byggnadsminne
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VIKTIGA AVVÅGNINGAR

Vägsystem och teknisk infrastruktur

Traftkutveckling
Roslagsvägens trafik beräknas öka från 60.000 for-

don/dag 1990 till 80.000 fordor/dag 2000 (uppgift enl.
översiktsplan för Norra Trafikbandet). En del av ök-
ningen förklaras av att Björnäsvägen skall stängas för
biltrafik när Norra Länken byggts. Trafikutvecklingen
styrs i övrigt till stor del av faktorer som staden inte rår
över. Roslagsvägen har en viktig trafikuppgift som en
av Stockholms huvudinfarter.

Trafikens miljöproblem måste lösas genom åtgärder
efter vägen. Med hänsyn till att den går genom en unik
kultur- och naturpark är det angeläget att så sker, även
om störningarna inte drabbar siirskilt många bostäder.

Planen redovisar Norra Länkens tunnelsystem med
anslutningstunnlar till Roslagsvägen vid Frescati och en

avgiftsstation vid Bergiusvägen. Den visar även plats
för två ventilationstorn vid Albano och Frescati.

Roslagsvägens södra del föreslås, som en följd av
tunnelbygget, smalnas av från sex till fyra körfält och
omges med parkstråk med gång- och cykelvägar och
busshållplatsfickor.

Vidare anges reservat för en tunnel förbi Riksmu-
seet och Vetenskapsakademien. Avsikten är att behålla
handlingsfriheten för att på längre sikt kunna minska
miljöstömingama från Roslagsvägens norra del och full-
följa Vegaplatsens utformning.

B ulle rdiimpande åt giirde r
Bullerstörningarna från Roslagsvägen skall minskas

genom åtgärder vid vägen. Ett mål är att bullret inte bör
överstiga 55 dBA för huvuddelen av Brunnsviken.

Bullerdämpande åtgärder kan gälla vägbeläggningen
e"ller avskärmning med vegetation eller på annat sätt.
Atgärderna får dock inte utformas så att de förfular den
känsliga kultur- och naturmiljön.

KollektivtraJik
Tre parallella kollektivtrafiksystem betjänar

vetenskapsstaden, tunnelbana, Roslagsbanan och bus-

sar. Ett problem iir långa gångavstånd från flera av in-
stitutionerna till stationer och hållplatser. Tunnelbane-
stationen vid Universitetet planeras få en ny uppgång

mot Riksmuseet 1996. Detta kan också förbättra
tillgängligheten till Bergianska trädgården.

Tidigare har det diskuterats att bygga en ny tunnel-
banestation vid Albano eller att flytta stationema vid
Roslagsbanan. Ny tunnelbanestation eller hållplats för
Roslagsbanan vid Albano iir emellertid tekniskt mycket
svårlöst. För att skapa tvärförbindelser har det diskute-

rats att koppla området till en eventuell snabbspårväg

norr, vilket kommer att utredas och avgöras i andra sam-

manhang.

B öttre inte rna fö rbind.e ls e r
I planförslaget föreslås en omläggning av Drottning

Kristinas väg med en viadukt över Roslagsbanan vid
f.d. Roslagstulls sjukhus och en ny förbindelse genom

Albano mot universitetet. Ett nytt Fysikcentrum vid
Albano och f.d. Roslagstulls sjukhus kan därigenom
kopplas både till Tekniska Högskolan och Universite-
tet. Förbindelsen kan även fungera för en buss-
förbindelse inom vetenskapsstaden. Fotgängare och

cyklister kan utnyttja den gamla vägsträckningen som

en bekväm bilfri förbindelse.

Parkering
Parkeringsfrågan är ett problem inom vetenskaps-

staden. Institutionsutbyggnaden vid Universitetet kom-
mer delvis att ske på ytparkeringarna samtidigt som ut-
byggnaden innebär behov av fler parkeringsplatser. Att
anlägga nya ytparkeringar på naturmark utanför
bebyggelseområdena skulle strida mot kultur- och natur-
intressena.

Vid Riksmuseet ordnas parkeringsplatser under väg-
bron diir Roslagsvägen korsar Bergiusvägen.

En möjlighet kan vara att bygga parkeringshus, för-
utsatt att de kan ske på ett snyggt sätt som passar i land-
skapet. Ett sätt kan vara att gräva ner parkeringshus helt
eller delvis under marken.

Kraftledning
Kraftledningsreserv atet för en 220 kilovolt ledning

genom området till kraftverket vid Vtirtan har återkom-
mande diskuterats med hänsyn till landskapsbilden och
oron för elektromagnetiska fält. Några bättre
Iokaliseringsalternativ har inte hittats. Att gräva ner den

i kabeltunnlar under jord är tekniskt möjligt men så dyrt
att det knappast iirförsvarbart med hänsyn till det viirde
som uppnås. Med hjälp av fasförskjutning i befintliga
kabelstråk kan kraftfälten reduceras och säkerhets-
avstånden minskas.

.. Reservatftirnaturgasledning
I Oversiktsplan 90 anges behov av ett reservat för

naturgasledning genom området till Värtan. Aven om
någon sådan för närvarande inte är aktuell bör ett reser-

vat bibehållas for framtida handlingsfrihet. Det place-

ras vid Fiskartorpsvägen.
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Grundläggande avsikter:

;l: Roslagsvägens södra del begränsas till fyra körfält och omges
med parkstråk.

,: Roslagsvägens norra del kompletteras med bullerskydd, vars utformning
anpassas med hänsyn till kultur och naturparken. Handlingsfrihel ska
finnas för att på lång sikt kunna lägga Roslagsvägen itunnel framför
Riksmuseet och Vetenskapsakademien.

)[. Sveavägens norra del, Cedersdalsgatan samt Valhallavägens nona del
omvandlas och utformas som boulevarder med trädall6er.

:i: De interna förbindelserna mellan Tekniska Högskolan - f.d. Roslagstulls
sjukhus - Albano - Universitetet ska förbättras.
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Landskapets entr6er

Dalgångarna som entrder
De naturliga entr6erna till Norra Djurgården och

Brunnsviken ligger i landskapets dalstråk. Där bör fin-
nas attraktiva gångvägar till sevärdheter i kultur- och
naturparken. Samtidigt bör landskapsentr6erna förses
med bra kopplingar till kollektivtrafiken. Det är också
värdefullt med information, rastmöjligheter, toaletter
och annan service.

LappWirrsstråket
Lappktinsstråket är en dalgång som är exploaterad

med Bergiusvägen, en fyrfältig väg, flera parkeringsom-
råden och en kraftledning. Stråket har bra buss-
förbindelse med innerstaden och bra samband med
Brunnsviken via Bergianska trädgården men det behö-
ver förädlas som en entrd till Nona Djurgården och Stora
Skuggan. Vägområdet kan minskas och dalgången ut-
vecklas med t.ex. trädgårdsodlingaq kolonilotter eller
jordbruk kopplat till 4-H gården vid Stora Skuggan.

Miljön vid passagen under Roslagsvägen bör om-
vandlas för att ge Bergianska Trädgården en bättre en-
tr6 och göra gångvägen vid rondellen säkrare. I plan-
förslaget har det bedömts möjligt att förena med en
betalstation på Roslagsvägens västra sida, förutsatt att
den får begränsad storlek och bra utformning.

En gång- och cykelbro mellan Torphagen och Sofie-
lund kan övervägas.

Arrheniusstråket
Arrheniusstråket är främst en entr6 för motion, idrott

och kulturupplevelser, med idrottshallen, Riksmuseet
och Cosmonova. Den viktigaste åtgtirden ä att bygga
en ny uppgång för tunnelbanestationen vid Universite-
tet i detta stråk.

Det är angeläget med en förbindelse förbi Roslags-
vägen för att knyta ihop området med Brunnsviken,
Vetenskapsakademien och Bergianska Trädgården.
Eventuellt kan Exposition 97, som planeras genomföras

med tillfälliga anläggningar bl.a. på fälten framför Riks-
museet, utnyttjas för att utvidga den botaniska trädgår-
den och skapa ett nytt attraktivt entrdrum till Bergian-
ska Trädgården.

En tvärförbindelse under Roslagsvägen intill Vega-
platsen bör övervägas i samband med utbyggnaden av

tunnelbanestationens norra entr6.

Campusstråket
Campusstråket är Norra Djurgårdens och Brunns-

vikens potentiellt viktigaste strak. Hiir finns tunnelba-
nestation, knutpunkt för bussar och promenad-

möjligheter förbi Roslagsvägen och Roslagsbanan. Där
finns ett påtagligt folkliv eftersom det ingår i Universi-
tetets campusområde.

Bra förbindelser med Brunnsviken och Bergianska
Trädgården saknas men behöver upprättas. Ett sätt kan
vara att ordna en gång- och cykelförbindelse förbi Villa
Frescati. Den i samband med Norra Länken planerade
gång- och cykelbron över Roslagsvägen vid Frescati
Hage har också betydelse för att knyta ihop del-
områdena.

Området vid tunnelbaneuppgången och buss-
terminalen behöver förskönas. Ett lämpligt gestaltnings-

tema kan vara hortikultur, med utgångspunkt från
Lantbruksakademiens experimentalfält som tidigare låg
i området.

Loduviksstråket
Laduviksstråket iir huvudentr6 för bilburna besökare

genom de goda parkeringsmöjligheterna och landska-
pets tydliga möte med vägen. Utformningen av den nya
trafikplatsen och mynningen av anslutningstunneln till
Norra Länken iir viktiga ur landskapssynpunkt liksom
utformningen av Södra husets entr6parti mot det öppna
landskapet.

De öppna fälten nedanför Södra Husen har en tråkig
utformning där förbättringar kan diskuteras. Id6er om
blomsteriing, vattendamm, sportfält eller andra idrotts-
anläggningar bör diskuteras.

Uggleviksstråket
Uggleviksstråket har betydelse ur landskapssynpunkt

genom att dalgången genom Albanoområdet med sin
delvis låga bebyggelse kan upplevas som en naturlig
länk mellan Brunnsvikens vatten och Norra Djurgården
vid Uggleviken. Det kan även ge en viirdefull förbin-
delse mellan Norra Djurgården och Bellevue.Vid om-
vandlingen av området bör detta uppmiirksammas så att
parksammanhanget förstiirks och förbindelsen för gång-

och cykeltrafik förbättras.
En passagemöjlighet bör ordnas genom Roslagsban-

ans banvall i norra Albano som en förbindelse mellan
Lill-Jansskogen och Brunnsviksstranden samt för att ge

R.oslagsbanans station bättre tillgänglighet.

N o rrtull oc h Ro s lag stull
Utbyggnaden av tunnelleden Norra Länken beriik-

nas medföra att trafiken på Sveavägen- Cedersdalsgatan-
Valhallavägen minskar väsentligt. Det skapar förutsätt-
ningar för omvandling av platsema vid Norrtull och
Roslagstull så att sambanden mellan stenstaden och
Brunnsviken förbättras.

L
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Uggleviksstråket

Bättre förbindelse mellan
Sofiel u nd och Torphag en.
Ny bro över Atkistan tilt Sotna Upprustad entr6

vid Bergiusvägen Karla4

IDEER FÖR LANDSKAPETS
UTVECKLING

- 

Befintlig eller ny passage
(gång och cykelbro etc.)

Viktig entrepunkt

Ev ny passage

Ny passage

Viktigt promenadväg

Ädellövskog, blandskog eller
barrskog, som är viktig att
värna ur naturvårdssynpunkt

I Landskapsförbättri ng vid
LappkärrsstråketCampusstråket

E

Ny passage

Laduviksstråket /

Ny
vid

entrö och passage
Södra Albano

Omvandling till
bättre entr6er

Grundläggande avsikter:

:k Dalstråken ska utvecklas som naturliga entr6er för friluttsliv och rekrea-
tion. Förbindelserna från stenstaden ska fÖrbättras fÖr gående och
cyklande genom att tratikmiljöerna omvandlas.

* Nya passager ska skapas förbi Roslagsvägen och Roslagsbanan för att
stärka.sambanden ur rekreationssynpunkt mellan Brunnsviken och
Nona Djurgården.

{( Skogklädda höjder, ädellövskog och gamla träd ska värnas mot awerk-
ning av landskaps- och naturvårdsskä|.

tk Öppna dalstråk ska bevaras av landskaps- och kulturhistoriska skä|.

.l:
I
I aaaaaaa

m.m.

Land skap sf örbätt ri ng ar vi d
Laduviksstråket

Ny vägbro

Omvandling till
bättre entr6

vid

>-\

\
\

t
100 300 400 ilom

t

(

t

)

I

o

\

\
\
\
\
\
\

I

I
I

I

t-J-l-J-l-J



roren rön laxosKAPET

Brunnsviken som landskapspark

Strandpromenader
Brunnsvikens södra och östra strand är i huvudsak

allmänt tillgänglig och har stor betydelse för friluftsli-
vet. Drir finns vackra promenadvägar, parker, bad, kanot-
uthyrning m.m.

Ett viktigt intresse är att förbättra strandpromenad-
erna där det ännu finns brister. Det gäller särskilt vid
båtklubbarnas uppläggningsplatser samt norr om Berg-
ianska Trädgården vid Sofielund-Fridhem och förbi
Torphagen. Det iir också angeläget med en förbindelse
över Alkistan mellan Stockholm och Solna. Samtidigt
är det viktigt ur naturvårdssynpunkt att promenaderna
ibland lämnar den direkta strandzonen orörd för djurli-
vet och isället följer vattnet på visst avstånd. Det kan
också ge en värdefull omväxling i upplevelsen vid vand-
ringar kring Brunnsviken.

Restaurera parkerna
Att vårda och underhålla Brunnsviken som landskaps-

park är en viktig uppgift i arbetet med området.
I första hand är det fråga om att restaurera de engel-

ska parkerna, inom planområdet s?irskilt Bellevue, i en-
lighet med den gustavianska tidens id6er.

Ett annat tema är behovet att rusta upp och eventu-
ellt utvidga Bergianska trädgården. Enligt
byggnadsminnesföreskrifterna skall en vårdplan upprät-
tas för parken. Frågan om parkens eventuella utvidg-
ning avser de låglänta fälten mellan Bergianska och Lilla
Frescati, som före 1863 års sjösänkning var en grund
vik till Brunnsviken.

En annan parkåtgärd är att tydliggöra Arboretum vid
Frescati Hage, som är en trädpark skapad i samband
med tillkomsten av Skogshögskolan.

F ö rb iittra s t r a n dlinj e n
Det mesta av den gustavianska tidens romantiska

strandlinje torrlades genom 1 863 års sjösiinkning på 1,25

meter.
Genom mindre utgrävningar och omvandling av fula

strandpartier kan motiv från den gustavianska parkens

stränder berika landskapsparken. Ett exempel är den

smala, konstgjorda strandremsan mellan Roslagsvägen

och vattnet mittför Albano, vilken förbinder Bellevue-
parken och Kräftriket. Den bör ges en mjukare och na-

turligare utformning.

B e griin s a s måb åt s hamn arna
Det iir av allmiint intresse att det finns småbåtshamnar

relativt centralt i Stockholmsregionen. Båtliv på Brunns-
viken bidrar även till trevnaden i området.

Stränderna zir på många platser och särskilt kring
Bellevue upptagna av småbåtshamnar med upp-
läggningsytor som utestänger allmänheten, förfular land-
skapet och hindrar utblickar. Främst gäller det
uppläggningsytorna som inte passar in i kulturmiljön.
Staden har påbörjat en undersökning om några av
småbåtshamnarna kan flyttas eller minskas, om det finns
andra lämpliga platser eller om det går att anpassa
småbåtshamnarna bättre vad gäller deras utformning och
utbredning.

I översiktsplanen föreslås en ny uppläggningsyta vid
Sofielund i områdets norra del, som ersättning i stället
för uppläggning i södra Brunnsviken.

F ortsött förböttra vatte nkv alite te n
Vattenkvaliteten i Brunnsviken har förbättrats påtag-

ligt, främst genom att tillförseln av avloppsvatten upp-

hörde 1969 och vattenomsättningen ökades 1982, dä
utpumpning av bottenvatten inleddes. Den utpumpade
volymen ersätts av inströmmande ytvatten från Värtan.
Resultatet innebar att vattenkvaliteten förbättrades så

att ett strandbad kunde öppnas vid Lilla Frescati 1985.

De viktigaste åtgärderna t-ör framtiden ,ir att fortsätta
utpumpningen av bottenvatten och undvika utsläpp av

förorenat dagvattenutsläpp från omgivande trafikleder.
Enligt Vattenprogram för Stockholm (feb I 99a) bör det

gälla förbud mot utsläpp av orenat eller renat spolvatten
från Norra Länken.

Vidare måste man vara uppmärksam på att det finns
höga halter av fosfor och tungmetaller i bottensedimen-

ten, särskilt gäller det stora mängder bly, kadmium,
kvicksilver och krom i södra delen av Brunnsviken.
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Norra Djurgårdens natur och landskap
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K ulturland s kap et s sköt s e I

Ett av de viktigaste uppgifterna för att bevara kultur-
och naturparkens kvaliteter iir att ange riktlinjer för land-
skapets vård och skötsel. Det bör ske med hjälp av siir-
skilda skötselplaner eller landskapsutredningar som

berörda markägare och markförvaltare har huvudansvar
för.

De bör omfatta principer for den kontinuerliga sköt-
seln ur park- och natursynpunkt, för en planerad för-
yngring av vegetationen och förbättring av mindre att-
raktiva landskapsrum, samt för hur friluftslivets intres-
sen kan utvecklas inom området.

Diirvid är det angeläget att skötseln samordnas på

lämpligt sätt mellan kultur- och naturparkens olika de-

lar. Bl.a. iir det viktigt att natur inom bebyggelseområden

och naturreservat sköts med samma grundläggande ur

gångspunkter. Samtidigt är det nödvändigt att skötseln

utformas som en sammanvägning av hänsyn till
kulturvårdens, naturvårdens och friluftslivets intressen.

Stadsbyggnadskontoret har påbörjat en utredning om
skötselfrågorna i samband med arbetet att bilda ett na-

tureservat på Norra Djurgården.

Stora evenemang

Brunnsviken och Djurgården är av tradition ofta skå-

deplats för stora idrottstävlingar, folkfester, tillfälliga
utställningar och andra stora evenemang. Många drar
tiotusentals deltagare och åskådare.

Detta iir en tradition som skall upprätthållas, samti-

digt som antalet evenemang, deras lokalisering och ge-

nomförande måste prövas med hänsyn till risken för
skadlig inverkan på kultur- och naturparken.

t
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FORTSATT ARBETE

Hur går vi vidare?

.. Uppföljning
Oversiktsplanen är avsedd att ange kriterier för plan-

läggning, bygglovprövning och andra beslut. Den iir råd-
givande och inte bindande.

Avsikten är att successivt följa upp översiktsplanen
genom områdesbestämmelser och detaljplaner enligt
plan- och bygglagen, genom förordnanden enligt
naturvårdslagen och kulturminneslagen, genom förhand-
lingar och avtal med berörda markägare, markförvaltare
och väg- och jämvägsintressen samt genom att upprätta
och kostnadsberäkna ett åtgärdsprogram för åtgärder
som staden, berörda markförvaltare och andra berörda
parter gemensamt åtar sig att genomföra.

K ulturmilj ö sky dd fö r B run n s vike n
Stockholms del av Brunnsvikenområdet avses skyd-

das som kulturhistorisk landskapspark genom områdes-
bestämmelser samt byggnadsminnesförordnande för
vissa delar.

Områdesbestämmelserna skall skydda park- och
naturområden mot exploatering och innehålla skydds-
bestämmelser för kultur- och naturvärden. De avses
kunna ersätta strandskyddsbestämmelserna för Brunns-
viken.

Naturreservat
För Norra Djurgårdens relativt orörda naturområde

förbereder Stockhom ett förordnande som naturreser-
vat enligt naturvårdslagen. Förordnandet skall omfatta
föreskrifter samt en skötselplan. En särskild naturvårds-
förvaltare skall utses.

astighetsbildning
Oversiktsplanens avgränsping av bebyggelse-

områdena skall ge underlag för eventuell fastighetsbild-
ning till följd av omorganisationen av den statliga för-
valtningen av mark och byggnader.

O mråde sb e stiimmels er o ch detaljplan

.. Iör befintlig bebyggelse
Oversiktsplanens avsikter beträffande bebyggelsens

utbredning och villkor föreslås anges genom områdes-
bestämmelser (Frescati och Tekniska Högskolan) res-
pektive detaljplaner (Albano). De skall även ge skydd
för värdefull djurgårdsnatur och viktiga öppna stråk
inom bebyggelseområdena. För f.d. Roslagstulls sjuk-
hus fordras planändring för kompletteringsbebyggelsen.

Kulturmiljöernas behov av skydd föreslås genom-
föras med hjälp av områdesbestämmelser eller detalj-
planer, diir byggnadsminnesförklaring inte 2ir aktuell. Be-
roende på hur strängt skyddsreglerna utformas kan de i
enstaka fall medföra ersättningsansvar gentemot fastig-
hetsägaren.

Gemensamt ansvar
Uppdelningen i natur- och parkområden skall avvägas

i skötselplaner eller landskapsutredningar som görs i
andra sammanhang. I skötselplanering ingår även att
bedöma hur områdena får utnyttjas för olika aktiviteter
med avseende på friluftsliv och rekreation. Avsikten bör
vara att eftersträva en mångsidig användning så att inte
en friluftsaktivitet tillåts dominera området.

Det är angeläget att skötseln for olika delar av områ-
det samordnas med utgångspunkt från att djurgårds-
naturens karaktär skall dominera oavsett eventuella
upplåtelsegränser.

Behov av åtgiirdsprogram
Staden och staten bör gemensamt upprätta ett åtgiirds-

program och bestämma en organisation för genomför-
ande av åtgarder för att rusta upp vissa av dalstråken,
förbättra promenad- och cykelvägar, restaurera parker,

evakuera småbåtshamnar, minska miljöstörningarna vid
Roslagsvägen m.m.
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Förslag till avgränsning
av naturreservat för
Norra Djurgårdent

L
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O mråde t U lriksdal-H aga-B runn svike n-
Dj argårde n har av re g erin ge n före s la g i t s
att bli landets första nationalstadspark
genom att området blir riksintresse en-
li gt naturresurslag en.

Avtal
Marken ägs och förvaltas till största delen av staten.

De bebyggda delarna har niistan helt tillkommit på stat-
liga initiativ. Den framtida utvecklingen av området är
också i hög grad ett statligt ansvar.

Tidigare markavtal mellan staden och staten är del-
vis inaktuella och behöver ersättas.

Mot denna bakgrund behövs en överenskommelse

med staten. Den bör även inriktas på att avsätta resurser

för områdets skötsel och vård.

Kostna.der
Kostnaderna för fortsatt planläggning och genomför-

ande av översiktsplanens id6er för landskapet m.m. har
inte befäknats eller fördelats på ansvariga. Endast en

mindre del av kostnaderna, främst planläggnings-
kostnader, bör täckas av staden.

Exploateringskostnaderna skall betalas av respek-

tive byggherre.
Skötsel, vård och upprustning av promenadvägar och

landskapsrum bör betalas av berörda markförvaltare.
Med hänsyn till förslaget om nationalstadspark samt

att marken i huvudsak förvaltas av statliga intressen för-
utsätts att staten medverkar och att anvisar medel för att
täcka kostnaderna för områdets skydd och förbättring.
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AVOMRÅDETS DELAR

Universitetet, Riksmuseet, Frescati Hage och Lilla Frescati

Biblioteket från norr. Byggnaden invigdes I 983
Arkitekt Ralph Erski ne.

N uv aran de fö rh ållande n
Området består av f.d. Skogshögskolan i Frescati

Hage, Frescati koloniområde, Vetenskapsakademin, villa
Frescati, Botaniska institutionen i LillaFrescati, univer-
sitetets huvudområde och Riksmusdet samt mellanlig-
gande natur- och parkmark.

Universitetet: Omkring 1960 beslutade riksdagen att
flytta universitetet till Norra Djurgården. Södra Huset
uppfördes 1969-11. Det andra byggnadskomplexet var
Arrheniuslaboratoriet l91l-13. Tidigare låg här
Experimentalfältets byggnader och odlingar. Några av
byggnaderna finns kvar och disponeras universitetet. De
äldre husen är av byggnadsminnesklass eller av stort
kulturhistoriskt värde. Experimentalfältets huvudbygg-
nad från 1830-talet ("Fredrik Bloms hus") är byggnads-
minne. Frescati Backe (f.d. Veteriniirmedicinska Anstal-
ten) från I 940-talet i nordost är av stort kulturhistoriskt
värde. Många av de nya institutionsbyggnaderna som
Södra Huset, biblioteket, Allhuset, Juristernas Hus,
Frescatihallen och Arrheniuslaboratorierna är arkitek-
toniskt intressanta och märkliga byggnader. Detaljplan
saknas.

Ny byggnad uppförs f.n. för kemiska övnings-
laboratoriet vid Svante Arrhenius Väg. Förhandsbesked
för bygglov för nya byggnader för geo-ämnena (geografi,
geologi m.m.) belägna söder om Frescatihallen, och för
ny aula intill Allhuset, har givits, Detaljplan saknas.

En del av Roslagsvägen och Frescativägen berörs av

detaljplanen för Norra Länken vars anslutningstunnlar
till Roslagsvägen mynnar här. Planen innehåller också
ett ventilationstom vid Baron Rålambs väg.

Riksmuseet byggdes 191 6 och har kompletterats un-
der nutid. Den s.k. omniteatern (Cosmonova) blev klar
1992 ochf .n. tiirdigställs en ny utställningshall. En bygg-
nad för kemiska övningslaboratoriet vid universitetet
byggdes bakom musdet 1963 men kommer att evaku-
eras då det nya laboratoriet är klart. De äldre byggna-
derna och anläggningarna är byggnadsminne. Utökning
av byggnadsminnesområdet med trähusen är aktuell.
Marken förvaltas av Akademiska Hus AB. Detaljplan
saknas.

Byggnaderna vidFrescati Hagedisponeras till större
delen av universitetets institutioner för psykologi och
pedagogik. I södra delen vid Roslagsvägen finns ett
bostadshus med tre lägenheter. Vid stranden ligger
Brunnsvikens Kanotklubb och Akademiska Rodd-
klubben samt ett bad och några kolonilotter. All mark
ägs av staten genom Akademiska Hus AB och
Djurgårdsforvaltningen. Flera byggnader och parken
(s.k. Arboretum) vid f.d. Skogshögskolan från 1910 -

talet är av byggnadsminnesklass. Flera av övriga hus är
av stort kulturhistoriskt värde. Byggnadsminnes-
förklaring av hela området är aktuell. Detaljplan saknas.

Lilla Frescati: Vetenskapsakademins anläggning från
I 9l 0-talet ägs av akademin och är av byggnadsminnes-
klass. Villa Frescati är byggd 1792, och hyrs ut som
bostad av Djurgårdsförvaltningen. Byggnaden är
byggnadsminne. Botaniska institutionen och
Wallenbergsstiftelsen från 1 960-talet ligger på mark som
förvaltas av Akademiska Hus AB. Frescati koloni-
förening arrenderar mark av statens Fastighetsverk.
Naturmarken mot Brunnsviken förvaltas av Djurgårds-
förvaltningen. Detaljplaner saknas.

ö v e r s iktti g a s t öllnin g s tagan de n
Dispositionsplanen från 1963 anger institutions-

område t'ör Frescati Hage, universitetets huvudområde,
Riksmus6et och delar inom Lilla Frescati. Stora delar
av det senare området anges som trafikområde. Bety-
dande utvidgningsmöjligheter för institutionsändamål
anges fram till Bergiusvägen i norr, på kullen öster om
Södra Huset och norr om Frescati Hage.

Byggnadsstyrelsens utredning 1990 anger stora
utbyggnadsmöjligheter i Lilla Frescati söder om
Vetenskapsakademin och inom universitetets norra del
längs Svante Arrhenius väg.

Oversiktsplan 90 anger utredningsområde för
institutionsområdena med mellanliggande mark. Brunns-
viksstranden anges som naturområde. Hela området in-
går i riksintresseområdena f'ör kulturminnesvården av-
seende institutionsbältet respektive Brunnsviken.
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BESKRIVNING AV OMRÅDETS DELAR

Arrheniuslaboratoriet, 1971 -73. Arkitekt Carl Nyrön.

Markaytalet 1991 mellan staten och staden utgår från
att fälten söder om Lilla Frescati kan tas i anspråk för
institutionsbebyggelse och att staden är beredd att ge-

nomföra detaljplaneutredni ng för detta ändamåI.
Haga-Brunnsviksprogrammet anger hela området

som kulturmiljö som ska bevaras. Programmet anger
inom detta kompletteringsområden tör Lilla Frescati och
universitetets norra delar.

Universitetet har i eget ställningstagande 1993 ge-
nom beslut i sin styrelse förklarat att inga nya stora ny-
byggnader är aktuella inom området, sedan kemiska
övningslaboratoriet, geo-byggnaderna och aulan är
byggda.

F örslag till huvudsaklig markanvtindning
Området reserveras för institutioner med tyngdpunk-

ten på forskning - utbildning och museer. Inslag av
servicefunktioner för institutionerna, t.ex. träfflokaler,
motionslokaler, specialbutiker, serveringar mm samt
bostäder för forskare och versamhetsanknuten personal

skapar omväxling och bör främjas. Viirdefulla kultur,-
natur,- odlings- och parkområden samt markanlägg-
ningar bevaras.

Den yttre avgränsningen av bebyggelseområden mot
naturmarken görs snäv. Endast ettrfåtal nybyggnads-

möjligheter finns. Dessa reserveras för behov från be-
fintliga och till niirbesläktade verksamheter samt loka-
liseras till platser där de bidrar till en god stadsbilds-

och landskapsmiljö. Sådana platser finns främst i
Roslagsvägens närhet.

Roslagsvägens trafikområde ligger kvar men vägen

åtgardas på kort sikt så att nuvarande störningar mins-
kas och vägområdet får en bättre gestaltning. På sikt
föreslås att genomfartstrafiken förläggs i tunnel mellan
Frescativägen och Bergiusvägen. Detta ger möjlighet
till utformning av en gestaltningsmässigt bra lokal
institutionsgata med komplettering av platser, och
byggnader.

Tidplaner
Anslutningen till Norra Länken från Roslagsvägen

påbörjas 1994. Inom universitetet har en ny byggnad
påbörjats för kemiskt övningslaboratorium och påbör-
jas under 1995 för byggnader för geo-ämnena och en

aula. I övrigt finns inga fastlagda tidplaner.
Det är angeläget att snarast genomföra miljö-

förbättrande åtgarder vid Roslagsvägen och platser i dess

närhet. Det är även angeläget att snarast förbättra
kollektivtrafiken och att få fler passagemöjligheter av

Roslagsvägen.

D e taljplaner, fastighe tsbildning oc h lov
Detaljplan föreligger för Norra Länken. Större ny-

byggnader, vägomläggningar och platsförändringar for-
drar detaljplaner. Förhandsbesked för nya byggnader för
geo-ämnena och aulan inom universitetet har givits vil-
ket innebär att detaljplanefrågan är prövad.

Områdesbestämmelser gäller för utökad bygglovplikt
för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Områdes-
bestämmelser har aktualiserats för skydd av sådan be-
byggelse och värdefull natur för området väster om
Roslagsvägen längs Brunnsviken.

Fastighetsbildning har aktualiserats för institutions-
områdena sedan dessa fördes över till Akademiska Hus

AB och statens Fastighetsverk. Bolaget avser förvärva
dessa eller överta dem med tomträtt, vilket förutsätter
fastighetsbildning. Sådan kan ske utan detaljplan under
vissa förutsättningaq bl.a. att den yttre gränsen sätts snävt

intill nuvarande bebyggel seområde.

Bygglov kan ges för ändringar i det befintliga be-

ståndet med bibehållen användning. Andring till annan

användning kan övervägas om det är förenligt med de

långsiktiga målen för området.

Ekonomi och ansvar
För bebyggelseområdet är staten ansvarig med un-

dantag av Vetenskapsakademin som själva ansvarar för
sitt område. För omdaningar av Roslagsvägen inklusive
skyddsanordningar iir Vägverket ansvarig som väghål-
lare. Atgärder inom naturområden ansvarar respektive
markförvaltare för. Samordning mellan olika mark-
förvaltare för park- och naturvårdsfrågor är nödvändig.

Atgärder från stadens sida kan aktualiseras för skör
sel och underhållsfrågor rörande vägnätet. Detta regle-
ras då i avtal. Kommunala investeringar berör i första
hand v issa ledn ingsanläggningar.
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Anvöndning
Institutioner för forskning och utbildning (I1l) med

inslag av service som serveringar, möteslokaler, special-
butiker etc. samt bostäder för forskare och verksamhets-
anknuten personal.

Beftntlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse vid f.d. Veterinärmedicinska

anstalten (QlS) bevaras på grund av arkitektoniska kva-
liteter och kulturviirden.

Enstaka byggnader på andra håll inom universitets-
området har stort kulturhistoriskt viirde. Experimental-
fältets tidigare huvudbyggnad är byggnadsminne.
Byggnadsminnesforklaringar kan aktualiseras för ytter-
ligare enstaka byggnader.

N y by g gnad s möjligh e te rna
Nybyggnadsmöjligheterna är få och består i första

hand av de tre nu aktualiserade projekten för kemiska
övningslaboratoriet, geo-ämnena och aulan. Nybygg-
nadsmöjlighet återstår därefter endast på de två återstå-
ende parkeringsplatserna vid Svante Arrhenius Väg.
Dessa byggnadsmöjligheter bör reserveras för univer-
sitetet.

De nordöstrabyggnadema inom f.d Veterintir-
medicinska Anstalten (Q15) (fälador m.m.) är troligen
svåra att hitta ny användning för. En ersättning av den
med ny bebyggelse i samma karaktåir och liten skala kan
bli aktuell, t.ex. med bostäder för forskare och verk-
samhetsanknuten personal.

Vid biblioteket önskar universitetet utvidga med ny
byggnad för studierum m.m. Detta redovisas i plan-
förslaget som underlag för samrådsdiskussionen, trots
att tillbyggnaden medför nackdelar ur kulturmiljö- och
landskapssynpunkter.

För Södra husets sydsida diskuteras underbyggnad
med söderfasad mot den stora parkeringen. Härigenom
kan en miljöförbättring av universitetets front mot sö-
der åstadkommas. Gårdsunderbyggnaden kan inrymma
nya entrder till Södra huset och vissa specialfunktioner
för verksamheten t.ex. datahallar o.dyl. Bl.a. kan det
vara lämpligt att flytta universitetets centrala gods- och
avfallscentral hit, från det nuvarande ur lokal- och miljö-
synpunkt mindre lämpliga läget vid den kommande aulan.

En framtida tunnelförläggning av Roslagsvägens ge-
nomfartstrafik innebiir en ur stadsbilds- och landskaps-
synpunkt förbättring av miljön vid tunnelbanestationen
och körslingorna. Häkan nybebyggelse övervägas vid
terminalplatsen och nuvarande Frescativägen.

P arke r o c h naturo mråde n
Parker och naturområden bevaras i allt väsentligt

(Nl). Det öppna centrala stråket inom campus bwaras.
De planerade nybyggnadema för geo-ämnena och aulan
innebiir ingrepp ur park- och natursynpunkt. Dalstråket
in mot Laduviken - Stora Skuggan bör ges en bättre
landskapskaraktär och tydligare entrdmotiv från
Roslagsvägen. Hiir kan ordnas dammar, odlingar och
utrymmen för sportaktiviteter.

Tralik
Området nås som nu från Roslagsvägen över Frescati

och Svante Arrhenius väg. Anslutningen av Frescati-
vägen till Roslagsvägen ändras vid Norra Länkens ut-
byggnad. Svante Arrhenius väg föreslås förlängd till
Stora Skuggans Väg vid Veteriniirmedicinska anstalten
vilket möjliggör igenläggning av vissa vägar vid Lapp-
kärrsberget som östra Bergiusvägen, Lektorsstigen och
norra delen av Stora Skuggans väg.

Inom universitetet iir en översyn av det interna tra-
fiksystemet angelägen. Orienterbarheten är dålig,
parkeringsanläggningarna miljömässigt otillfreds-
ställande och varudistributionen-, avfallshanteringen
otillfredsställande löst. En målsättning bör vara att
minska biltrafiken till universitetsområdet och reducera
parkeringsytorna.

Nya parkeringsytor på park- och naturmark bör inte
anläggas.

En förutsättning är att kollektivtrafiken förbättras
genom ordnande av nya lokala busslinjer och ökning av
busstrafikens turtäthet på det lokala nätet. En särskild
"institutionslinje" som bl.a. angör studentbostadsområd-
ena iir angelägen. En busslinje mot Gärdet - Ropsten i
öster och Roslagstull - Karolinska institutet i väster via
Frescati kan övervägas. Framdragande av ytterligare en
busslinje från innerstaden är önskvärt.

Gång- och cykelvägnätet bör kompletteras, ges hö-
gre standard och trivsammare miljö. Tvärförbindelser
över Roslagsvägen med bro en till Frescati Hage 2ir vik-
tigt. Alternativa cykelsfråk i nord-sydlig riktning belägna
på längre avstånd från Roslagsvägen bör ordnas.

L
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Anvöndning
Institutioner för forskning, utbildning och museer

(Il2) med inslag av service som serveringar, mötes-
lokaler och specialbutiker etc. samt bostäder för fors-
kare och verksamhetsanknuten personal.

Belintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse bevaras på grund av arkitekto-

niska kvaliteter och kulturvärden (Q16). Riksmuseet är
byggnadsminne. Byggnadsminnesförklaringen avses

utökas att omfatta hela det äldre byggnadsbeståndet och
markanläggningarna.

N y b y g g n ads möj lig he te r
En nybyggnadsmöjlighet bör övervägas i form av en

till Riksmusdet kompletterande flygel på Vegaplatsens
södra sida. Härigenom fullbordas Vegaplatsen söderut i
enlighet med de ursprungliga planerna. Byggnaden kan
inrymma tunnelbanestationens norra entr6 i bottenvå-
ningen.

Parker och naturområde n
En nybyggnad vid Vegaplatsen förutsätter ny drag-

ning av Svante Arrhenius Väg vilket medför ett ingrepp
i angränsande kulles nordsida.

Dalstråket in mot Laduviken - Stora Skuggan bör ges

en bättre landskapskaraktiir och tydligare enh6motiv från
Roslagsvägen. Håir kan ordnas dammar, odlingar och

utrymmen för sportaktiviteter. Aven ängen framför
Riksmuseet(N8) börkultiveras i någom form, t.ex. som

botanisk landskapspark.

TraJik
En eventuell tunnelförläggning av Roslagsvägens

genomfartstrafik ger möjlighet till skapandet av en lo-
kal institutionsgata på tunneltaket mellan universitetet -

Riksmus6et och Vetenskapsakademin - Bergianska träd-
gården. Förbindelserna mellan de olika institutionerna
och naturområdena förbättras och störningarna mins-
kar. En värdig institutionsstad eller vetenskapsstad av

den art Riksmus6ets och Vetenskapsakademins arkitekt
Axel Anderberg en gång tänkte sig, kan skapas.

På kort sikt bör störningsavskärmande och miljöför-
bättrande åtgarder kring den nuvarande Roslagsvägen

ordnas.

Utbyggnad av parkeringsplatser för de publika
verksamheterna i Riksmus6et och Bergianska Trädgår-

den måste ske på restriktivt och ett för miljön godtag-

bart sätt. Användningen av ytorna underRoslagsvägens
viadukt vid Bergiusvägen är en bra lösning. Intill den

ovan skisserade tunneln kan garage ordnas, vilket möj-
liggör minskning och ersättning av markparkeringar i
områdets utkant nära naturområdena. Nya parkerings-
ytor på park- och naturmark bör inte anläggas.

Gång- och cykelvägnätet bör kompletteras med en

tunnel mellan Vegaplatsen och Bergianska Trädgården

- Vetenskapsakademin.

Anvöndning
Institutioner för universitetet (I8, 19) och Vetenskaps-

akademin (I10) med inslag av bostäder. Naturmark,
parker, och odlingsområden bevaras, Fritids-
verksamheter friimjas.

Belintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse bevaras på grund av kultur-

värden (Q13, Q14). Villa Frescati (Armfeldts villa)
är byggnadsminne. Byggnadsminnesförklaring är
aktuellt för Frescati Hage (f.d. Skoghögskolan).

N y by g gnads möj lig h e t e r
Nybyggnadsmöjligheter finns i princip inte. Om nå-

gon mindre tillbyggnad aktualiseras får detta prövas mot
kultur- och naturvärdena. En framtida tunnelförläggning
av Roslagsvägens genomfartstrafik kan innebära vissa

byggnadsmöjligheter vid den nuvarande körslingan vid
Lilla Frescativägen och längs en ny lokalgata på tunnel-
taket.

Parker och naturområden
Parker och naturområden (N6, N7) bevaras och vår-

das såväl inom som utanför bebyggelseområdena.
Odlingsverksamheten vid Roslagsbanan kan utvidgas
dels i söder, dels på västra sidan av järnvägen.

Fritidsverksamheterna utmed stranden (kanot, rodd,

bad, kolonilotter) kan ligga kvar. Gångvägar och stigar
bör kompletteras i hela området, vilplatser anläggas.

\--
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TraJik
Nuvarande tillfarten från Roslagsvägen behålls. Till-

farten till Lilla Frescati kan förändras på sikt om Ros-

lagsvägens genomfartstrafik förläggs i tunnel. I en så-

dan lösning kan Vetenskapsakademins gamla entrd mot
Roslagsvägen ånyo öppnas.

Passagemöjligheten av Roslagsvägen och Roslags-

banan förbättras genom tillkomst av en gång- och cykel-
bro till universitetets centrala del från Frescati Hage.

Denna bro avses utföras i samband med Norra Länken.
En gång- och cykelförbindelse bör läggas intill Roslags-

banans viadukt till hållplatsen på andra sidan. Likaså
bör en tunnel åstadkommas mellan Vetenskaps-

Idöskiss som illustrerar hur en tunnelfi)rläggning av Roslagsvcigen framför Riksmuseet kan

inspirera till att omdana området med utgångspunkt från Anderbergs tankar.

Skissen gjord vid stadsbyggnadskontoret i februari 1994.

akademins låglänta trädgård och Vegaplatsen i samband

med iorningsstiillandet av tunnelbanans norra entr6 vid
Svante Arrhenius väg. En gång- och cykelväg kan även

ordnas långs Roslagsbanan förbi Armfeldska villan.
Parkering kan förekomma endast i begränsad

omfatting i markplanet med hänsyn till kultur- och park-

miljön. Parkeringen vid stranden vid Frescati Hagväg
bör tas bort. En mindre parkering kan övervägas i körs-
lingan vid Lilla Frescativägen som en tillfällig åtgard.

En tunnelförläggning av Roslagsvägens genomfart ger

möjligheter att ordna garageplatser intill tunneln.
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Roslagstull, Albano och Kräftriket

N uv aran de fö rh ållande n
Området består av Roslagstulls sjukhusområde,

Albano industri- och lagerområde samt f.d. Veterinär-
högskolan i Kräftriket.

De flesta byggnaderna vid f.d. Roslagstulls sjukhus
,ir tomma. Fyra paviljonger i västra delen iir ombyggda
till forskarbostäder. Området är i sin helhet en viirdefull
parkmiljö och till större delen viirdefull kulturmiljö inom
vilket sex hus är av byggnadsminnesklass och flera an-

dra av stort kulturhistoriskt viirde. Fastigheten ägs av
landstinget genom dess fastighetsbolag Locum AB.
Detaljplan finns men saknar skyddsbestämmelser och
preciserar ej byggrätten. Planen anger allmänt ändamåI.
Området berörs av detaljplanen för Norra Länken vars
tunnlar går under området.

Renhållningsstationen fiirdigstiilldes I 990. Den sva-
rar för drift och underhåll av gator och parker i nona
innerstaden. Marken ägs av staden som upplåter den till
AB HIBY som i sin tur hyr ut mark och lokaler till Stock-
holm Entreprenad AB. Anläggningen består av en hu-
vudbyggnad med kontor, personalutrymmen och verk-
städer samt uppställningsområde, sandficka m.m.
Detaljplan finns som anger industriändamål och preci-
serar byggrätten. Områdets östra del berörs av detalj-
planen för Norra Länken diir anslutningstunnlarna till
Roslagsvägen går.

Albano industriområde består av tillfälliga bygg-
nader för lager, försäljning m.m. En byggnad av perma-
nent slag finns i norra delen, Teknikhöjden. Stora mark-
områden disponeras av jiirnvägsspår, upplag etc. eller
ligger outnyttjade. Marken ägs av staten genom SJ och
Djurgårdsförvaltningen vilka arrenderar ut den. Teknik-
höjdens fastighet är privatägd genom Årrgpunn"-
föreningen. I områdets mitt finns en kulle med natur-
mark, förvaltad av Djurgårdsförvaltningen. I sydvästra
hömet finns en fastighet som ägs av staden och med
resterna av en under 1880-talet uppförd industribygg-
nad. Detaljplaner saknas. Områdets sydöstra del berörs
av detaljplanen för Norra Länken med anslutningstunnlar
till Roslagsvägen och ett ventilationstorn.

Kräftriket omfattar f.d. Veterinärhögskolans bygg-
nader, nu disponerade av universitetet, ett djursjukhus
och diverse uthyrningar till företag, föreningar m.m.
Vissa byggnader står tomma. I södra delen firurs ett äldre
bostadshus från mitten av 1800-talet. Hela området ägs

av staten genom Akademiska Hus AB och Djurgårds-
förvaltningen (stranden och bostadshuset). Den norra,
äldre delen är från 191O-talet och den södra från 1940-
SO-talen. Byggnadsminnesforklaring är aktuell för hela
området. Detaljplan saknas.

öv e r siktlig a s tiillnin g stag ande n
Dispositionsplanen för Djurgårdsmarken m.m från

1963 anger trafikområde för större delen av Albano och
institutionsområde för Kräftriket.

Byggnadsstyrelsens utredning 1990 anvisar stora
utbyggnadsmöjligheter i Albano med karaktiiren bygg-
nader i park. Kräftriket anges som bevarandeområde
med förtätningsmöjli gheter.

Oversiktsplanen 90 anger utredningsområde för
Albano - Kräftriket och bostadsområde för Roslagstulls
sjukhus. Detta senare anges även som större föränd-
ringsområde. Strandremsan mot Brunnsviken anges som
naturområde. Hela området ingår i riksintresseområdena
för institutionsbältet respektive Brunnsviken.

Markavtalet 1991 förutsätter statligt institutions-
område i Albano för vilket staden enligt avtalet är be-
redd genomföra detaljplanearbete.

Trafiköverenskommelsen och översiktsplanen för
Norra Trafikbandet innehåller Norra Länkens tunnlar
med anslutning till Roslagsvägen vid Kräftriket. I detalj-
planen för Norra Länken, utställd under april-94, redo-
visas anslutningens läge vid Frescativägen.

Haga-Brunnsviksprogrammet anger att hela området
ingfu i en omfattande kulturmiljö som bevaras. Inom
detta anges förändringsområde för Albano och
kompletteringsområde för södra Kräftriket.

F örslag till huvudsaklig markanvöndning
Område reserveras för institutioner med tyngdpunk-

ten på forskning - utbildning men med inslag av kultur,
vård, social service, fritidslokaler och bostäder för i för-
sta hand forskare och studenter. Utåtriktade verksam-
heter som serveringar, småbutiker och hantverk-ateljder
bör främjas. Värderfulla kultur-, park- och naturmiljöer
bevaras. Störningar från Roslagsvägen åtgärdas,
tillgängligheten förbättras samt park- och natursam-
banden förstiirks.

Tidplaner
Utbyggnad av Norra Länken påbörjas 1994 och för

Fysikcentrum, en gemensam institution för KTH och
universitetet inom ämnet fysik, 1995. I övrigt finns inga
fastlagda tidplaner. Behovet av byggnader och mark
samordnas med utbyggnads- och förändringsbehoven
inom högskolorna och universitetet. Med hänsyn till
målen i Haga-Brunnsvikenprogrammet är en miljömäs-
sig förbättring och en ändring av markanvändningen i
Albano angelägen.

36

l.



ROSLAGSTULL, ALBANO OCH KRAFTRIKET

L

L

37

0

(

(..



BESKRIVNING AV OMRÅDETS DELAR

Området vidf.d. Roslagstulls sjukhas karaktiiriseras av byggnadernas enhetliga riktning och utfurmning samt ott de

omges av den uppvuxna sjukhusparken.

D etalj plane r, fastighetsbil-dning o c h by g glov
Detaljplan föreligger för Norra Länken inklusive

ombyggnad av Roslagsvägen och har påbörjats för Fysik-
centrum. Omdaningen av Albano fordrar detaljplaner.

Områdesbestämmelser för utökad bygglovplikt för
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns. Mer detal-
jerade områdesbestämmelser för skydd av sådan be-
byggelse och värdefull natur har aktualiserats för områ-
det längs Brunnsviken.

Fastighetsbildning kan normalt ske först efter ny
detaljplan. För Kräftriket aktualiseras behovet av fastig-
hetsbildning på grund av Byggnadsstyrelsens om-
organisation och bildandet av ett särskilt högskolebo-
lag, Akademiska Hus AB. Bolaget skall ta över områ-
det genom förvärv eller tomträtt vilket förutsätter fastig-
hetsbildning. Sådan kan ske under vissa förutsättningar
utan detaljplan, bl.a att fastigheten avgränsas till det

befintl iga by ggnadsbeståndet.

Bygglov kan ges för ändringar av byggnadsbeståndet

inom Roslagstulls sjukhus och Kräftriket utan föregå-
ende detaljplan om användningen förblir institutioner
och kulturvärden beaktas. Andring till annan använd-

ning kan övervägas om den är tidsbegränsad och inte är

av större allmänt intresse.

Ekonomi och ansvar
Stora investeringar krävs för genomförande av insti-

tutioner med tillhörande infrastruktur. Fysikcentrum hyrs
av staten medan bygghene för detta projekt avses bli
ett av markägarna, staden och landstinget, i samråd med

staten utsett bolag. Utbyggnader inom Albano är stat-

liga frågor för Statens fastighetsverk och Akademiska
Hus AB. Förändringar inom Kräftriket initieras av Aka-
demiska Hus AB. Fördelningen av ansvar och kostna-
der för bilvägar, viadukter, gång- och cykelvägar,nya
parker m m samt nya ledningar iir ej utredd. Som prin-
cip gäller att den part som har det direkta behovet och

nyttan av en anläggning ska stå för genomförandet och

kostnaderna. Sålunda ligger t.ex. ansvaret för lokala
vägförbindelser mellan KTH och Albano samt inom
Albano på parter inom staten. S?irskilda avtal kommer
att upprättas mellan parterna i resp. projekt.

Av kommunalt intresse är främst omdaningen av

Roslagsvägens södra del. Denna förändring är kopplad
till tillkomsten av Norra Länken. Ansvarsfrågan för an-

läggnin§ och investeringar får bedömas i förhandlingar
mellan staden och vägverket.
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ROSLAGSTULL, ALBANO OCH KRÅFTRIKET

t

L

Användning
Institutioner för högskolor och universitetet (I4),

vårdinstitutioner (V3) och bostäder (B2) med inslag av

service.

BeJintlig bebyggelse

Befintlig bebyggelse bevaras till större delen på grund

av kulturvärden (Q8). Det planerade Fysikcentrum kom-
mer att disponera några av de äldre byggnaderna. Ett
ålderdomshem avses inrymmas i det s.k. beredskaps-

sjukhuset i söder. I de nyare paviljongerna har inrättats
forskarbostäder. Landstinget avser disponera vissa lo-
kaler i övrigt. Behovet av service för de kommande verk-
samheterna och för Ruddammens bostäder bör beaktas
vid planering f'ör den äldre bebyggelsen. Kapellet be-
varas men flyttning kan övervägas till annat läge i om-
rådet. För delar av Roslagstulls sjukhusområde kan
byggnadsminnesförklaring aktual iseras.

N y by g g nad s möj li ghe t e r
Nybyggnadsmöjl igheter finns främst på renhållnings-

stationens tastighet och i södra Albano. På platån kan

nya byggnader endast uppföras i östra delen vid kapel-
let och centralt som ersättning för restaurangbyggnaden

om den rivs.

P arke r o c h naturområde n
Parker och naturområden (N2) på och kring platån

är värdefull och skall bevaras. Området ingår i det eko-
logiskt betydelsefulla men svaga stråket mellan Brunns-
viken och Lill-Jansskogen.

Traftk
Området nås från Ruddammsvägen, infartsvägen från

Vallhallavägen och från Albano. Ruddammsvägen och
Valhallavägsinfarten föreslås sammankopplas genom

rivning av en förbindelsebyggnad mellan två äldre

sjukhusbyggnader. Detta ger bättre spridning av den

lokala trafiken och bättre orienteringsmöjligheter. Ut-
byggnaden av högskolefunktioner förutsätter en ny kÖr-

bar viadukt över spårområdet till KTH och en ny lokal-
väg över Albano till Björnnäsvägen. Sammankopp-
lingsspåret intill renhållningsstationen kan utgå eller
ersättas med ett spår norrut inom Albano.

Renhållningsstationen vid Albano framför den

skogklödda branten upp mot f.d. Roslagstulls sjukhus

Norra Länkens tunnlarmed anslutningar till Roslags-

tull och nomrt till Roslagsvägen byggs under området

men berör inte någon del av markytan.
Parkering bör i första hand ordnas vid nybebyggelse

norr om sjukhuset som garage. Markparkering på

platån bör begränsas med hänsyn till kultur- och natur-

miljön samt till störningar för verksamheter och bostä-

der.

Området underbyggs av Norra Länken och dess

anslutningar till Roslagsvägen. Ett ventilationstorn upp-

föres i södra delen av Albano industriområde.

L
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BESKRIVNING AV OMRÅDETS DELAR

Albano industriområde

Anvöndning
Institutionsområde av parkkaraktiir för högskolor och

universitetet (IN, I5) samt lokaler för forskare (16). Inom
centrala Albano kan även kulturinstitutioner med
publik inriktning övervägas, t.ex. för scenisk verksam-
het, museer etc.

Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse kan i sin helhet rivas. Av bestå-

ende slag är endast Teknikhöjdens byggnad i norra
Albano. Tegelhuset i södra spetsen har ett miljövärde
och bör bevaras för någon publik verksamhet, t.ex. kaf6-
restaurang.

N y b y g gn ads möj lighe te r
Ny bebyggelse skall ha karaktären av "hus i park",

och fullfölja karaktären av institutionsbyggnader i strå-
ket KTH - Kräftriket - Frescati Hage samt samverka
med landskapets topografi. I områdets centrala låglänta
del skall karaktären vara en park med låg institutions-
bebyggelse. Detta kan flankeras av större hus på södra
sidan (Fysikcentrum) och norra sidan mot Björnnäs-
vägen.

Parke r och naturområden
Parker och naturområden (N5) finns i ringa omfatt-

ning i detta delområde. Kullen vid Björnnäsvägen be-

varas och vårdas som naturmark. Kilen norr om Teknik-
höjden mellan Roslagsvägen och Roslagsbanan beva-

ras obebyggd, vårdas som naturrnark och kompletteras
med vegetation närmast Roslagsbanan.

Den ovan föreslagna institutionsparken bildar ett nytt
ekologiskt förbindelseqtråk mellan Brunnsviksstranden
och Lill-Jansskogen. Längs den omgestaltade Roslags-

vägen och längs Roslagsbanan föreslås komplettering
med en planterad zon.

Traftk
Områdets huvudtillfa.rt blir från Björnnäsvägen. I takt

med utbyggnad av institutioner bör en ny lokalväg i södra

Albano till Roslagstulls sjukhus och KTH tillkomma.
Denna väg som går på viadukt över Värtabanan, ersät-
ter den nuvarande plankorsningen med järnvägen och
förbindelsen via Drottning Kristinas Väg.

Antalet jiirnvägsspår minskas till ett eller två, even-
tuellt med ett förbindelsespår norrut till Roslagsbanan
som ersättning för det nuvarande spåret mot sydost.

Roslagsvägen avsmalnas till fyra körfält då Norra
Länken tas i bruk. Samordning av utfarter från befinr
liga verksamheter i centrala Albano kan bli aktuell innan

utbyggnad av institutioner sker. Norra Länkens anslut-
ning till Roslagsvägen byggs i tunnlar öster om Ros-

lagsbanan och berör industriområdets sydöstra spets. Här
byggs även ett ventilationstorn.

Parkering förutsätts i framtiden ske i garage och, i
begränsad omfattning, i markplanet.

Gång- och cykelvägnätet byggs ut mellan områdets

olika delar och närliggande områden som Frescati Hage

- Universitetet samt till KTH. Jiirnvägsviaduktema kom-
pletteras med konsolbroar för gång- och cykeltrafik. En
passage for gång- och cykeltrafik bör ordnas genom

Roslagsbanans vall vid station Universitetet dels för att
förbinda Brunnsviksstranden och Lill-Jansskogen, dels

för att förbättra tillgängligheten för stationen.
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Anvöndning
Institutioner med inslag av bostäder, kulturlokaler,

service som närbutik eller kiosk, serveringar o.dyl. (I7).

BeJintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse sparas på grund av kulturvärden

(Ql2).Byggnaderna tas i anspråk successivt av univer-
sitetet och högskolor, ev. i samverkansformer. Värdet
med inslag av annan verksamhet bör beaktas vid plane-
ringen av byggnadernas användning. Det kan handla om
närbutik, serveringar, träff'lokaler, motionslokaler,
atelj6er etc. I området har förut funnits bostads-
lägenheter. Inslag av bostäder t.ex. för forskare är en

tillgång. Byggnadsminnesforklaring är aktuell för om-
rådet.

N y by g g nadsmöj lighe te r
Någon enstaka av de befintliga byggnaderna kan på

grund av sin tidigare funktion bli svår att finna ny an-

vändning för utan stora ombyggnadsåtgärder. Här kan
frågan väckas om en ersättning med en ny byggnad i
samma volym och karaktär. Exempel kan vara det nu-
varande djursjukhuset och den gamla panncentralen.

Detta gäller ej de äldsta byggnadema vilka sarntliga
förutsätts bevarade.

Parke r och naturområden
Parker och naturområden är mycket värdefulla och

skall bevaras (N6). Komplettering med plantering kom-
mer att ske mot Roslagsvägen, då denna smalnats av,

och bör ske i områdets norra del där utegångs-
inhängnaderna och en parkeringsplats nu finns.
Inhängnader och avstängningar bör rivas bort.
Båtuppläggningsområdet vid Kräftrikets södra strand

bör på sikt omlokaliseras och området anläggas som en

strandäng. Bryggoma i viken bör arrangeras så att ett
fritt vattenområde uppstår i dess mitt.

Trafik
Angöring sker som idag från Roslagsvägen vid

Björnnäsvägen. I samband med ombyggnad av Roslags-

vägen bör den direkta tillfarten fiån Roslagsvägen till
småbåtsuppläggningen och villa Kräftriket ersättas med

samutnyttjande av befintliga vägar inom institutions-
området. Parkeringsplatsen vid Frescati Hagväg bör utgå

och ersättas med plantcring.

Del av 1912 års bebyggelse ft)r f.d. Veterinärhög-
skolan vid Kräftriket

Området tål inte någon större parkeringsanläggning
med hänsyn till kultur- och naturvärden. Viss begrän-
sad närparkering i markplanet kan förekomma. Samord-
ning om parkering kan i framtiden ske vid omdaning i
Albanoområdet.

Liknande omdaning av norra delen, norr om den pla-
nerade tunnelmynningen. Roslagsvägen iir här förödande
i alla avseenden, för kulturmiljöer, natur, verksamheter,
landskap osv. Ett alternativ att överväga är en tunnel-
förläggning av den högre belägna delen förbi Riks-
mus6et, Vetenskapsakademin och universitetet. Härmed

kan en lokal institutionsgata av det slag som ursprungli-
gen var tänkt, åstadkommas. Den långa viadukten, förö-
dande i landskapet kan rivas. Dessa fördelar skall dock
vägas mot de stadsbilds- och landskapsmässiga följderna
av två tunnelmynningar. Barriäreffekten förstiirks vid
Bergiusvägen. Med en medveten och god gestaltning

av trafikplatser och vägform samt komplettering med

vegetation bör dessa problem kunna bemästras. Haga

Norra är en god förebild. På kort sikt bör vissa skydds-

åtgärder ordnas, som genomsiktliga glasskärmar, låga

murar, plantering av buskar och träd. Det är viktigt att

åtgärderna stäms av mot följderna för landskap och

kulturmiljlö. En snar tunnelf'örläggning onödiggör dock
dessa åtgärder. Med tanke på kommande aktiviteter i

staden som Expo 97 och kulturhuvudstadsåret 98 bör
en tunnelförläggning snabbt prövas. För finansering bör
olika vägar prövas, som omfördelning av medel i tid
och rum inom ramen f'ör trafiköverenskommelsen, an-

dra låne- och garantiformer, allmänna medelsbidrag,
fondmedel etc.
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BESKRIVNING AV OMRÅDETS DELAR

Tekniska Högskolan och Ostra Station

N uv arande förhållande n
Området består av Tekniska Högskolan, Röda Kor-

sets sjukhem, forskningsinstitut vid Drottning Kristinas
väg, Ostra Stations bangård och bostadsområdet mel-
lan denna och Valhallavägen.

Den äldsta delen av Tekniska Högskolan uppfördes
l9l4-17 . De äldre byggnaderna fram till 1935 är bygg-
nadsminne. Många av de senare är av stort kulturhisto-
riskt värde. Marken är statlig och förvaltas av Akade-
miska Hus AB.

Röda Korsets sjukhem byggdes på 1920-talet.
Byggnader och tillhörande park lir av stort kulturhisto-
riskt värde. Marken arrenderas ut till sjukhemmet av
Djurgårdsförvaltningen. Detaljplan saknas.

Kvarteret Forskningen består till större delen av
forskningsinstitut. Här ligger även nya byggnader för
KTH:s fakultet för elektroteknik och datateknik. I södra
delen finns KTH:s kårhus och tre bostadshus. Kårhusets
äldre del tir av byggnadsminnesklass. I övrigt finns några
byggnader av stort kulturhistoriskt viirde, bl.a. f.d. Sta-
tens Provningsanstalt och Lill-Jans hovjägarboställe.
Institutionsmarken är statlig och förvaltas av Akade-
miska Hus AB. Detaljplan finns.

Östra Station: Roslagsbanan anlades under 1880-
talet och har moderniserats under senare tid. Stations-
huset byggdes I 936. En ny servicebyggnad för tvätt och
städning har byggts. Södra delen av området upptas av
uppställningsspår, parkeringsplatser m.m. Marken ägs
till större delen av Stor-Stockholms Lokaltrafik Järnvä-
gar AB och en mindre del av staten genom fastighetsver-
ket. Detaljplan finns för en mindre del.

Bostadsområdet: Husraden längs Valhallavägen
byggdes under 1930-talet. Norr diirom finns student-
bostäder (Domus, Forum, Nyponet), som ägs av Stiftel-
sen Stockholms Studentbostäder, samt en grupp smal-
hus från 1930-40-talen vid Stickelbärsvägen och
Ruddammens nya bostadsområde med de bevarade,
äldsta delen av Ostra renhållningsstationen. Detaljpla-
ner finns.

Öv e rsiktliga sttillnin gstagande n
Dispositionsplanen för Djurgardsmarken I 963 anger

institutionsområde för KTH och kv. Forskningen. De-
lar av gränsen mot naturmarken är belägen en bit utan-
för det nuvarande byggnadsområdet. Så tir fallet i östra
delen mot dalsänkan norr om Sofiahemmet och vid
maskinteknikbyggnaderna på berget i nordväst. Östra
Station anges som trafikområde.

Byggnadsstyrelsens utredning I 990 anger förtätnings-
och utbyggnadsmöjligheter på flera ställen inom nuva-
rande institutionsområden och vid maskinteknik.

Översiktsplan 90 redovisar institutionsområde för
KTH och kv. Forskningen, utredningsområde fOr Östra
Station och bostadsområde i övrigt. KTH-Kv. Forsk-
ningen ingår i riksintresseområdet för kulturminnesvår-
den avseende institutionsbältet.

Trafiköverenskommelsen och översiktsplanen för
Norra Trafikbandet innehåller Norra Länkens tunnlar i
norr och den eventuella snabbspårvägen på Valhallavä-
gen till Östra Station.

Haga-Brunnsviksprogrammet anger hela institutions-
området som en del av kulturmiljön som ska bevaras.
Norra delen redovisas som kompletteringsområde.

KTH:s utredning 1994 baseras på den nya organisa-
tionen med fem fakulteter. Vissa utbyggnadsönskemål
anges i norra delarna, bl.a. för den nya maskintekniska
fakultetens behov.

F örslag till huvudsaklig markanviindning
Området reserveras för institutioner med forskning -

utbildning (Tekniska Högskolan), spårtrafik (Östra Sta-
tion) och bostäder på ömse sidor av stationsområdet.
Inom institutionsområdet bör inslag av verksamheter
med stödfunktioner främjas, t. ex. serveringar, träff-
lokaleqspecialbutiker, forskarbostäder m. m. Yttre mil-
jön i institutionsområdet avseende biltrafik, parkering,
gång- och cykelvägar, rekreationsytor m. m. bör ses över.

Vårdverksamheten, (Röda Korsets sjukhem) ligger
kvar, men en långsiktig lösning med flyttning av verk-
samheten kan övervägas. Stationsområdet bör ses över
avseende störningar och yttre miljö i bostädernas när-
het. På sikt kan en partiell överbyggnad av en del av
området övervägas.

Tidplaner
Inom Tekniska Högskolan har en ny organisation ta-

gits i bruk. Denna medför omfattande omflyttningar
under 1994-98. Detta förutsätter fortsatta ombyggna-
der, vissa tillbyggnader och nybyggnad förFysikcentrum
vid Albano.

För eventuell omdaning av Östra Station finns ingen
tidplan. En ombyggnad av spårområdet 2ir genomford
och en ombyggnad av stationshusets kommunika-
tionsytor pågår. Förbättring av den yttre miljön är ange-
lägen med hänsyn till bostäderna i grannskapet. Över-
byggnad av någon del av stationsområdet iir f. n. inte
aktuell.
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BESKRIVNING AV OMRÅDETS DELAR

Detaljplaner, fastighetsbildning och bygglov
Bostadsfastigheterna söder om banområdet och institu-

tionerna i kv Forskningen är detaljplanelagda. För Tek-
niska Högskolan och huvuddelen av stationsområdet
saknas detaljplan. För högskolan gäller områdesbe-
stämmelser rörande utökad lovplikt för kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse.

Gällande plan för kv. Forskningen ger utrymme för
vissa nybyggnadsmöjligheter. Större nybyggnad inom
högskolan fodrardetaljplan, liksom överbyggnad av sta-
tionsområdet. Mindre till- och påbyggnad inom högsko-
lan ska kunna bygglovprövas utan detaljplan, men får
inte påverka kulturvärdena negativt.

Fastighetsbildning har aktualiserats av högskole-
området sedan detta fördes över till Akademiska Hus
AB. Förvärv eller tomträtt diskuteras. Fastighetsbildning
kan ske utan detaljplan under förutsättning bl. a att
fastighetsgränsen sätts snävt intill befintlig bebyggelse-
område.

Ekonomi och ansvar
Utbyggnader inom högskoleområdet, liksom väg-

anläggningar m. m. inom detta är ett statligt ansvar. För-
ändringar inom nuvarande stationsområdet är frågor för
landstinget och AB Stor-Stockholms Lokaltrafik.

Drottning Kristinas väg är en kommunal väg fram
till vändplatsen nedanför maskinteknik. Förändringar av
vägen och fördelning av kostnader for sådana får regle-
ras i avtal mellan staden och staten. Detta gäller även
eventuell tillkomst av en bro med tillhörande an-
slutningsväg över spårområdet till Ruddammsvägen.

Anvöndning
Institutioner för forskning och utbildning med till-

hörande service (I2), inslag av vård (V2) och bostäder.

Beftntlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse bevaras i allt väsentligt på grund

av kulturviirden (Q5, Q6). Vissa baracker och förful-
ande byggnadskonstruktioner kan rivas. Inom högsko-
lan kommer omfattande omflyttningar att genomföras
de niirmaste åren på grund av skolans nya organisation
med fem delfakulteter. Härvid avses förhyrda lokaler i
det s.k. Lill-Janshuset (f.d. Allmänna BB) att lämnas
och arkitektsektionen flyttas från det nuvarande A-hu-

set vid Engelbrektskyrkan. Avsikten iir att så långt möj-
ligt samla fakulteternas institutioner i fakultetsområden.
Genom högskolans planerade samverkan med universi-
tetet om fysikutbildningen i Fysikcentrum vid Albano
ges möjlighet att åstadkomma omflyttningar.

Delar av den äldre bebyggelsen är byggnadsminne.
Byggnadsminnesförklaring av delar av högskolans öv-
riga bebyggelse och anläggningar kan bli aktuell. Många
av de nyare byggnaderna har kulturhistoriskt och/eller
arkitektoniskt viirde. Vid om-, till- och påbyggnader skall
detta beaktas. Nuvarande bostäder i områdets norra del
bör behållas. Det är en fördel med inslag av andra
verksamheter i institutionsområdet och bostäderna har
ett attraktivt läge intill naturområdet. De kan med för-
del användas som forskarbostäder.

Röda korsets sjukhem (V2) ligger tillsvidare kvar.
På sikt kan en flyttning av verksamheten bli aktuell om
en för sjukhemmet godtagbar lösning kan åstadkommas.
Den nuvarande bebyggelsen, som ligger som en ö i hög-
skoleområdet kan i så fall disponeras av högskolan.

N y by g g nad smöjlighe ter
Nybyggnadsmöjligheter är få och finns i form av till-

byggnader på vissa institutionshusoch på ett par
parkeringsytor. Vid maskinteknik och bergs finns önske-
mål om större till- och påbyggnader på sammanlagt ca
7.000 kvm BTA för i första hand arbetsrum. Detta innebär
utbyggnad på naturmark vilket kommer i konflikt med
de mål som anges i Haga - Brunnsviksprogrammet. Vid
Drottning Kristinas väg finns en nybyggnationsmöjlig-
het på en parkeringsplats vid lantmäteriinstitutionen.
Underbyggnad av gården mellan administrations-
fl yglarna mot Valhallavägen diskuteras.

P arke r o c h natur o mråde n
Parker och naturområden inom och intill högskole-

området iir vtirdefulla och skall bevaras. Parkerna inom
området bör kompletteras och utvidgas genom minsk-
ning av körytor och parkeringsplatser.

Trafik
Genomfartstrafiken på drottning Kristinas väg bör

upphöra. Området bör kunna nås både från Vallhalla-
vägen och från Björnnäsvägen via Drottning Kristinas
väg men senare via en ny lokalväg över Albano -

Ruddammsvägen och en ny bro över spårområdet. Miljö-
förbättrande åtgarder bör vidtagas på Drottning Kris-
tinas väg längs högskoleområdet. Delar av vägen i cen-
trala delen kan utformas som ett torg.

Parkering, lokalvägar, lastningJossningsformer m. m.
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inom högskoleområdet bör ses över. En minskning av
parkeringsytorna bör eftersträvas. P-däck kan övervä-
gas men är av miljöskäl tveksamma. Gång- och cykel-
vägar inom högskoleområdet bör förbättras. Norra Län-
ken avses byggas undermaskinteknik. Friskluflintag och
nödutgångar berör området.

Anviindning
Forskningsinstitut, högskoleinstitutioner och admi-

nistration, kårhus.

Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse bevaras till större delen, men

baracker och förfulande hus kan rivas och eventuellt
ersättas med nybebyggelse. En del av området bildar en

värdefull kulturmiljö (Q7). Vissa byggnader är kultur-
skyddade i gällande detaljplan. Lill-Jans hovjägarbo-
ställe bör upprustas eller flyttas. Byggnadsminnesför-
klaring av kårhusets äldre delar kan aktualiseras.

N y by ggnads möj lighe te r
Nybyggnadsmöjligheter finns främst i tre delområden

i kvarteret. Ingen nybyggnad planeras förnärvarande.

Parker
Parker inom kvarteret skall bevaras och bör komplet-

teras.

TraJik
Förutsättningarna är i princip desamma som för

högskoleområdet. Möjligheter bör hållas öppna för fram-
körning till eventuella överbyggnader på spårområdet.

En gångväg och gångbro över spårområdet med an-

slutning till tunnelbanestationens nordvästra entr6 bör
studeras.

Användning
Trafikområde kan på sikt delvis byggas över för

institutioner och/eller bostäder. På sikt bör övervägas

flyttning av vissa bangårdsfunktioner till yttre delar av

bansystemet.

M askint eknik vid Tekniska H ö g s kolan

B ejlntlig a anlög g nin g ar
Spårområdet och plattfbrmar moderniseras succes-

sivt. Förbättring av anslutningar från dessa till tunnel-
banan och Vallhallavägen genomförs förnärvarande.
Ombyggnad av stationshuset i detta syfte pågår.

Uppställningsspår i sydvästra bangårdsdelen bör av-
vecklas. Miljöförbättrande åtgärder bör här genomföras

för att ge de intilliggande bostäderna en bättre närmiljö.
En park bör skapas och träd planteras längs spårområdet.
Parkeringsytorna bör minskas.

N y by g gn ad s möj lig he te r
Nybyggnadsmöjligheter finns i "gluggen" mot Drott-

ning Kristinas väg. En byggnad här bör i första hand
inrymma bostäder nlen annan användning som t.ex. in-
stitutioner kan övervägas. Hänsyn skall tas till stations-
husets exteriör. På längre sikt kan en överbyggnad, som
nämnts, bli aktuell av delar av spårområdet för institutio-
ner och/eller bostäder.

L
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Stadion och Sophiahemmet

Stockholm,s Olympiska Stadion, byggd till de
olympiska sommarspelen 1912. Arkitekt Torben Grut.

N uv arande fö rhållande n
Området består av Sophiahemmets sjukhus, Stadion,

Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) och Lill-Jans-
huset (f.d. Allmänna BB)

Sophiahemmet började byggas på t 890+alet och har
under senare tid kompletterats med ny bebyggelse i norra
delen, bl.a. tillbyggnader med tidsbegrtinsat bygglov. De
äldre byggnaderna och parken kring dessa är av stort
kulturhistoriskt värde. Marken iir statlig och forvaltas
av Djurgårdsförvaltningen som arrenderar ut den till
sjukhemmet. Anendeområdets nordligaste del är obe-
byggd. Detaljplan saknas men frågan om upprättande
av plan väcktes för några år sedan, då sjukhuset plane-
rade en ny rehabiliteringsklinik i norra delen.

Stadion byggdes till l9l2 års olympiad. Byggnads-
minne. Norra ståplatsliiktaren är från 1950-talet. Bygg-
nadema iir ibehov av upprustning. Ståplatsliiktaren över-
vägs rivas och ersatt. Marken lir i kommunal ägo och
fastighetsbildning har ägt rum. Detaljplan saknas.

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) började
uppföras under I 940-talet. Den äldre bebyggelsen är av
stort kulturhistoriskt viirde. I östra delen finns en ba-
rack som eventuellt avses rivas och ersatt med en per-
manent byggnad. Marken är i statlig ägo och förvaltas
av Akademiska Hus AB. Fastighetsbildning är önskvrird.
Detaljplan saknas.

Lill-Janshuset (f.d. Allmänna BB) byggdes på
l9l0-talet. Är av stort kulturhistoriskt värde. Används
idag av diverse institutioner, bl.a. KTH. En läkarbostad
intill huvudbyggnaden används som kommunal barn-
stuga. Mark och byggnader är statliga och förvaltas av
Djurgårdsförvaltni ngen. Detaljplan saknas.

ö v e r siktti g a s tiillnin g s tag an de n
Dispositionsplanen för Djurgårdsmarken I 963 utgår

från den pågående markanvändningen för institutioner
och idrott. De obebyggda parkområdena i norra delarna
av Sofiahemmet samt norr om GIH och Lill-Janshuset
ingår i angränsande markanvändning.

Oversiktsplan 90 redovisar området som institutions-
område och som en del av riksintresseområdet för
kulturminnesvården avseende det sammanhängande
institutionsområdet.

Haga-Brunnsviksprogrammet anger området som en
del av den omfattande kulturmiljön som bevaras.

F örslag till huvudsaklig markanviindning
Området reserveras för pågående markanvändning

som sport (Stadion), institutioner (GIH, Lill-Janshuset-
f.d. Allmänna BB) och vård (Sophiahemmet). Värde-
fulla kultur- och parkmiljöer bevaras. I begränsad ut-
sträckning kan andra verksamheter som inte skadar kul-
turmiljön eller den kulturhistoriskt värdefulla bebyggel-
sen tillåtas.

Tidplaner
Detaljplan för en ny klinik vid Sophiahemmet har

påbörjats. Genomförandetidpunkten iir oklar för de ak-
tualiserade projekten ny ståplatsläktare på Stadion och
eventuell ny skolbyggnad inom GIH.

D etalj plan e r, fastighetsbildning, by gglov
Området är ej detaljplanelagt. Detaljplaneläggning

har aktualiserats för Sofiahemmets utbyggnad. Områdes-
bestämmelser innebärande bygglovplikt för kulturhis-
toriskt värdefull bebyggelse finns.

Fastighetsbildning har genomförts för Stadion. Så-
dan är aktuell för GIH genom Akademiska Hus AB.
Fastighetsbildning av Sophiahemmet eller Lill-Janshuser
är f.n. ej aktuell. Fastighetsbildning bedöms möjlig inom
området utan föregående detaljplan.

Bygglov för ombyggnader kan medges utan detalj-
plan om användningen ej ändras. Bygglov för nybygg-
nader av större slag skall föregås av detaljplaneläggning.

Ekonomi och ansvar
Åndringar inom Stadion är en kommunal ansvars-

fråga. Ändringar inom övriga byggnads- och mark-
beståndet ansvarar respektive förvaltare för.

\_
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Anläggningen iir byggnadsminne (Ql) och rustas suc-

cessivt upp. Ståplatsliiktaren på norra sidan från 1950-
talet omfattas ej av skyddsföreskrifterna. Den är i tek-
niskt dåligt skick samt avses så småningom rivas och

ersatt med nybyggnad. Genomförd fastighetsbildning tar
hänsyn till detta. Bygglov för ny ståplatsläktare ska fö-
regås med detaljplan.

De äldre delarna med tillhörande markanläggningar
och parker har stort kulturhistoriskt viirde och bevaras
(Q2, Q3). En barack i östra delen kommer eventuellt
att rivas och ersättas med en ny skolbyggnad vilket for-
drar detaljplan.

Framtida användning av Lill-Janshuset (f.d. Allmänna
BB) är f.n. oklar. Användning för institutionsändamål
(utbildning o.dyl.) eller vård kan bli akttell. Natur-
marken norr om byggnaden bör ingå i det planerade

naturreservatet.

Flera byggnader och stora delar av parken och träd-
gården iir av stort kulturhistoriskt viirde och skall beva-
ras (Q4). Förändringar inom byggnader och mark skall
genomföras så att dessa värden beaktas. Mindre lämp-
liga tillbyggnader från sen tid bör tas bort.

En ny klinik för kirurgi och ortopedi har aktualise-
rats norr om befintlig anläggning. Nya byggnader måste

ta hänsyn till kultur- och naturvärdena. Detaljplan förut-
SättS.
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Bergianska Tlädgården och Lappktirrsberget

N av aran de fö rh ållande n
Området består av Bergianska Trädgården, ängs-

rnarken söder om denna, byggnadsgrupperna Gustavs-
borg och Sofielund-Fridhem, bostadsområdena Ek-
hagen-Lappkä'rrsberget samt naturmark i Torphagen,
kring bostadsområdena och söder om Bergiusvägen.

Bergianska T!ädgården flyttades hit under 1880-
talet. Byggnadsminnesförklaring finns för en del av om-
rådet och avses omfatta hela anläggningen. Ett nytt tro-
piskt växthus färdigställs f.n. i södra delen. Vid Brunns-
viken ligger Gustavsborg som består av bostadshus och
ett utsiktstorn. Det ingår i byggnadsminnet. Utsiktstor-
net, ett av bostadshusen samt ett växthus från 1920-ta-
let är i starkt behov av upprustning. Marken ägs delvis
av Statens Fastighetsverk, delvis av Vetenskapsaka-
demin. Detaljplaner saknas.

Området Sofielund-Fridhem iir bebyggt med tre vil-
lor från 1800-talet, varav en byggts till i stor omfattning
i nutid. De äldre byggnaderna med tillhörande park och
trädgårdar är av stort kulturhistoriskt värde" Två av
villatomterna är privatägda, övrig mark är statlig och
förvaltas av Assi-Domän AB. Större delen av den stat-
liga marken är utarrenderad till ägaren av de två privata
villorna. En kraftledning genomkorsar området. Detalj-
plan saknas.

Torphagen iir obebyggt och består av naturmark med
inslag av rester av trädgårdar tillhörande ett antal villor
som funnits i området men successivt rivits under 1900-
talet. Området är statligt och förvaltas av Assi-Domän
AB. Detaljplan saknas.

Bostadsområdet Ekhagen, byggt omkring 1940, är
av stort kulturhistoriskt värde. Bostadskvarteren är
privatägda. Naturmarken norr om Ekhagen är i kom-
munal ägo. Detaljplan finns.

Lappkärrsbergets bostäder utgöres av studentbos-
täder, medan Docentbackens bostadshus innehåller nor-
mala hyreslägenheter. Bostadskvarteren iir privatägda.
Naturmarken mellan bostadsområdena och Berglus-
vägen ägs av staden. Naturmarken norr om student-
bostäderna är i statlig ägo genom Djurgårdsförvalr
ningen. Inorn detta område finns en äldre sommarstuga,
Sjöstugan, som är uthyrd privat. Intill ligger ett frilufts-
bad. Detaljplaner finns för bostadsområdena.

Bergiusvägen med angränsande naturmark: områ-
det är obebyggt och innehåller, utöver vägen, en kraft-
ledning samt består av ängsmark och skogklädda höj-
der. Naturmarken är delvis ovårdad. Marken är i statlig
ägo och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Detaljplan
saknas.

ö v e r siktlig a stiillnin g stagande n
Dispositionsplanen 1963 berör Djurgårdsmark och

redovisar därför endast Stora Lappkärrsberget och om-
rådet söderut mot universitetet. Planen visar bostadsom-
rådet Lappkärrsberget-Docentbacken och institutions-
område från Bergiusvägen söderut, i övrigt naturmark.

Byggnadsstyrelsens utredning 1990 innehåller om-
rådet väster om Ekhagen - söder om Bergiusvägen och
visar nybebyggelse för bostiider och institutioner - kon-
tor i Torphagen och ett bostadsområde l?ings Bergius-
vägen, i enlighet med stadens och statens då aktuella
planer.

Oversiktsplan 90 redovisar utredningsområde för
Torphagen-Sofielund, naturmarken söder om Lappkiirrs-
berget och för fältet närmast väster om Riksmusdet.
Befintliga bostadsområden redovisas i planen. Kring
Bergiusvägen anges område för ny bostadsbebyggelse.
Bergianska Trädgården anges som parkområde. Såväl
institutionsområdet som Brunnsviksstranden anges som
riksintressen för kulturminnesvården.

Markavtalet I 991 mellan staten och staden utgår från
att statlig mark utmed Bergiusvägen överlåtes till sta-

den för att möjliggöra det då planerade bostadsområdet.
Haga-Brunnsviksprogrammet redovisar huvuddelen

av området som en del iden omfattnde kulturmiljön som
bör bevaras. Torphagen redovisas som naturmark medan
Lappkärrsberget och marken kring Bergiusvägen anges

som kompletteringsområde. Genom politiska beslut i
stadsbyggnadsnämnden och gatu- och fastighets-
nämnden utgick bostadsplanerna för B ergiusvägen.

F örslag till huvudsaklig markanviidning
Området reserveras för botaniska verksamheter,

naturområden och bostadsiindamål enligt pågende mark-
användning. Den botaniska verksamheten kan intensi-
fieras och utvidgas i området mellan Brunnsviken och
Roslagsvägen. Naturmarken kring Roslagsvägens norra
del i Sofielund och Torphagen bör vårdas och göras

bättre tillgänglig. Bostadsområdena ligger kvar i nuva-
rande omfattning, med vissa förändringsmöjligheter
inom Lappkärrsbergets studentbostadsområde. Natur-
marken i Bergiusvägens dalsänka och mellan denna och
universitetet vårdas, görs mer tillgänglig och kan i öppna
delar utnyttjas för odlingsverksamhet och sport. Vissa

igenläggningar av vägar kan övervägas. Kraftledningen
behålls i nuvarande läge. En avgiftsstation för biltrafik
planeras vid Roslagsvägen/Bergiusvägen enligt trafik-
överenskommelsen.
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BESKRIVNING AV OMRÅDETS DELAR

Delar av området kan komma att tillfälligt tas i an-

språk för utställningsverksamhet 1997.Detta gäller de

obebyggda fälten mellan Roslagsvägen och Brunnsviken
samt fältet mellan Bergiusvägen och Svante Arrhenius
vä9.

Tidplaner
Fastlagda tidplaner tör några projekt finns inte för-

utom för avgiftsstationen. Många åtgiirder är angelägna
ur naturvårds-, kulturvårds- och miljösynpunkt. Stör-
ningarna från Roslagsvägen bör åtgärdas. Avgifts-
stationen skall stå klar till Nona Liinkens fiirdigställande
1997.

Detaljplaner, fastighetsbildning och bygglov
Bostadsområdena Ekhagen, Docentbacken och Lapp-

kärrsberget iir detaljplanelagda. För Bergianska Träd-
gården och för naturmarken saknas detaljplan. Områdes-
bestämmelser för utökad lovplikt för kulturhistoriskt
värdefull bebygglese utom för detaljplaneområdena
gäller. Områdesbestämmelser för skydd av natur och
kulturmiljoer i området ntirmast Brunnsviken har aktuali-
serats. Detaljplan för betalstationen har påbörjats. Even-
tuella nybyggnader inom studentbostadsområdet förut-
sätter planändring.

Fastighetsbildningen behöver ses över för området
mellan Brunnsviken och Roslagsvägen. Översyn av

markförvaltningsfrågan och arrendesituationen inom
Bergianska, Gustavsborg och Sofielund-Fridhem är an-
gelägen.

Ekonomi och ansvar
Initiativ till och kostnader för förändringar inom

området iir frågor för respektive markförvaltare - markä-
gare. Förtindringar som berör Roslagsvägen inkl. avgifts-
stationen är vägverkets ansvar. Ansvar för naturvården
vilar på respektive markförvaltare. Samordning mellan
olika förvaltare av park-, natur- och odlingsområden iir
nödvändig.

Användning
Botanisk Trädgård med möjlighet till utvidgning över

fälten i söder. Dessa områden kan med fördel ordnas

dels som allmän botanisk park, dels som vistelseytor
för friluftsliv och uteaktiviteter.

Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse bevaras och rustas upp. Nybe-

byggelse är ej aktuell eller möjlig. Byggnadsminnes-
förklaring för del av Bergianska Trädgården har genom-
förts och är aktuell för resterande del (Q17).

Trafik
Nuvarande tillfart från Bergiusvägen behålls. Tillfart

till Gustavsborg behålls i det nya läget söder om växthu-
set. Ytorna intill detta (parkeringsytor, lastområden
m.m.) bör ordnas på ett ur miljösynpunkt lämpligt sätt.

Parkeringsplatsen kan eventuellt minskas niir ytorna
under Roslagsvägens viadukt iordningställts till parke-
ring och vissa funktioner flyttas hit.

Roslagsvägen bör på kort sikt förses med buller-
dämpande genomsiktliga skärmar på det långa öppna
avsnittet vid viadukten. På längre sikt bör, som tidigare
redovisats, en tunnelförläggning av vägen mellan
Bergiusvägen och Frescativägen övervägas, innebiirande
bl. a rivning av den långa viadukten.

Ett gång-och cykelvägnät trör anläggas i området
mellan trädgården och Vetenskapsakademin. En
planskildhet i form av en gång- och cykeltunnel bör efter-
strävas mot den blivande tunnelbaneentrdn vid Svante
,drrhenius Väg.

Villafastigheterna har nu en snäv avgränsning. Aga-
ren arrenderar större delen av området runtomkring av

Assi-Domän AB. Arrendeområdet iir kringgtirdat med

ett högt stängsel vilket bör rivas. Det rörliga friluftsli-
vet bör ges bättre tillträde till delar av området.
Arrendeområdet bör d2lrfor minskas och gränsema för
villafastigheterna ses över. Otillåtna utfyllnader i Brunn-
sviken bör avlägsnas. Den tredje villan på bergets krön
vid Alkistevägens slut bör bilda egen fastighet eller
arrendeområde.
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Gång-och cykelvägar bör anläggas respektive förbätt-
ras. En gång-och cykelbro bör byggas över Ålkistan till
Bergshamra. En sådan förbindelse bör också övervägas
över Roslagsbanan - Roslagsvägen till Torphagen.
Passagen under dessa längs Alkistan till Torphagen bör
förbättras. En gång- och cykelbro över Roslagsvägen-
Roslagsbanan till Torphagen kan övervägas.

En småbåtshamn med ett mindre uppläggnings-
område kan övervägas i södra delen närmast handels-
trädgården. Detta kan ersätta platser som kan komma
att tas bort i södra Brunnsviken.

Anviindning
Bostadsanvändning inom nuvarande kvartergränser

(83, B4). Natur- och parkmark inom Torphagen och
kring bostadsområdena.

Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse inom Ekhagen (83) bevaras

bl. a på grund av dess kulturvärden (Q18). Vindsinred-
ningar och påbyggnader kan ej tillåtas. Åven övrig bo-
stadsbebyggelse (84) bevaras men inom Lappkärrs-
bergets studentbostäder kan förändringar aktualiseras
med hänsyn till upprustningsbehov och ändrat behov
av studentbostäder.

N y by g g n ad s m öj li g h e te r
Nybyggnadsmöjligheter kan endast övervägas inom

Lappkärrsberget dels på parkeringsplatsen vid
Professorsslingan, dels som ersättning för barnstugan
vid Arnunuensvägen. Förändringar kan även aktualise-
ras vid områdets centrum inom affärs- och andra loka-
ler. En upprustning av den yttre miljön vid torget är an-

gelägen. En annexkyrka för Engelbrekts församling inom
Frescati-Ekhagen diskuteras, men läge och utformning
är ej utrett.

Parken och naturområden (Nl)
Torphagen bevaras och vårdas som naturpark med

inslag av de många gamla villaträdgårdarna i restaure-
rat skick. Stora Lappkärrsberget vårdas som natur-
område. Park- och naturområden inom delområdet in-
går i det planerade naturreservatet. Småbåtshamnen vid
Ekhagen och badet vid Sjöstugan behålls.

Det nya växthuset vid Bergianska Trödgården är ett
exempel på nybyggnation i en ruycket ktinslig kultur-
och naturmiljö

Traftk
Inga förändringar föreslås. Parkeringsplatsen vid

Professorsslingan kan med fördel bebyggas med bo-
stadshus med garage i undervåningar. Gång- och cykel-
vägnätet bör förbättras, framförallt inom Torphagen.
Aminnevägen läggs igen väster om Ekhagen. En gång-
och cykelbro till Sofielund - Fridhem kan övervägas.

Natur och parker
Naturområdet kring Bergiusvägen och söderut till

Svante Arrhenius Väg rustas upp och vårdas. Stängsel
rivs, tippområdet i öster snyggas upp. Ången kan an-

vändas för sportaktiviteter. Kring Bergiusvägen kan od-
lingslotter anläggas i begränsad omfattning. Naturom-
rådet ingår i det planerade naturreservatet.

Traftk
Bergiusvägens södra körbana läggs igen. Den östra

delen öster om Professorsslingan bör övervägas igen-
lagd, liksom Lektorsstigen och norra delen av Stora
Skuggans väg. Andra lösningar kan övervägas, t.ex.
igenläggning av endast Lektorsstigen. Parkeringsplatsen

söder om Bergiusvägen bör läggas igen.

Kraftledningen
Kraftledningen behålls i nuvarande läge. Magnetfälts-

reducerande åtgarder har vidtagits vilket minskat fält-
styrkan till ca hälften.
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Bellevue och Norrtull

N uv arande fö rhå.llande n
Området består av Bellevueparken med kulturhus,

Sveaplans gymnasium, Wenner-Gren Center, den s.k.
bensinstationstomten och tullhusparken vid Norrtull.

Bellevueparken anlades ursprungligen i slutet av
1700-talet. Vissa byggnader från denna tid finns kvar
(Paschens malmgård, "träslottet"). Elds atelj6 tillkom
1918. Byggnadsminnesförklaring av hela området har
aktualiserats. Delar av parkområdet har förvanskats ge-

nom småbåtsuppläggning och bryggor, en bollplan och
ett depåområde för parkskötsel. Viirtabanan byggdes
1882 och skar av parken i två delar. Området ägs av
staden med undantag av Vtirtabanan. Staden hyr till-
svidare ut den bebyggda marken. Båtklubbarna har
arrendekontrakt. Detaljplan finns fastställd för delen
söder om Värtabanan, planen är dock överklagad. Pla-
nen innehåller Norra Länkens tunnlar samt anger park-
och kulturreservat för markområdet.

Sveaplans gymnasium byggdes 1934-36 och är
förnärvarande tomt. Fastigheten iir upplåten till Skol-
fastigheter AB som avser hyra ut den till Stockholms
universitet. Byggnadsminnesförklaring är aktuell. För-
slag till detaljplaneändring finns men har överklagats
till regeringen. I förslaget föreslås visst kulturskydd för
byggnaden, kontorsanvändning samt en omfattande
nybyggnadsmöjlighet på norra sidan mot Bellevue-
parken. Nybyggnad iir ej längre aktuell.

Wenner-Gren Center byggdes 1959-61 och till-
byggdes på 8O-talet. Innehåller kontor, affärslokaler,
hotell och forskarbostäder. Ågs dels av Arbetsmark-
nadsförsäkringar (kontoren, affärslokalerna), dels
Wenner-Gren-stiftelsen (bostäderna, hotelle|. Hela an-
läggningen bedöms vara av byggnadsminnesklass. De-
taljplan finns.

Bensinstationstomten-Tlrllhusparken tir bebyggd
med tullstugorna från 1700-talet och en bensinstation.
Upptas i östra delen av en stor parkeringsplats. Tull-
husen med tillhörande park iir av byggnadsminnesklass.
All mark är i stadens ägo. Komrnungränsen till Solna
går alldeles intill tullstugorna. Detaljplan finns endast

för tullstugorna i vilken de är kulturskyddade och viss
gatumark. Delar av området ingår i den överklagade
detaljplanen för Norra Länken.

ö v e r sikttiga stiillnin g stag ande n
Oversiktsplan 90 anger Bellevueparken som park-

oöh naturområde samt området Sveaplans gymnasiurn-
Tullhusen som arbetsområde. Större delen av området
ingår i riksintresseområdet för kulturminnesvården av-
seende Brunnsviken.

Tlafi köverenskommelsen och översiktsplan för Norra
Trafikbandet innehåller Norra Länkens tunnlar, alter-
nativ dragning för snabbspårvägen och förändring av
gatustråket Norra Stationsgatan-Cederdalsgatan-
Uppsalavägen.

Haga-Brunnsviksprogrammet redovisar de norra de-

larna som en del av den omfattande kulturmiljön som

bör bevaras. Bensinstationstomten och västerut anges

som förändringsområde.

F örslag till huvudsaklig markanviindning
Området reserveras för bebyggelse med institutioner,

kontor, hotell och bostäder samt parker. Ostra delen re-
dovisas i stort enligt befintliga förhållanden medan västra

delen föreslås förändras beträffande markanvändning,
trafiklösning m.m. I denna del tillkommer ny park, ny
gatulägen och ny bebyggelse for hotell och kontor eller
institutioner.

Gatustraket Valhallavägen - Cedersdalsgatan - Svea-
vägen - Norra Stationsgatan föreslås ombyggt till en
allågata. Platserna Roslagstull, Sveaplan och Norrtull
omgestaltas hiirmed. I norra delen av området byggs
Norra Länken i form av en tunnel. Tunnelbygget förut-
sätter en ny järnvägsbro vid Norrtull. Programarbetet
och planstudier för all6gatan, platserna och
nybebyggelsen pågår.

Tidplaner
För Norra Länken föreligger en antagen detaljplan.

Byggstart för vägtunneln och jtirnvägsbron beriiknas till
december 1994. För området kring Norrtull pågår
programarbetet för detaljplan. Ombyggnad till allågatan
och omdaning av platserna kan ske först när tunneln
tagits i trafik. Ombyggnad av Sveaplans gymnasium

beräknas påbörjas hösten 1994. Upprustning av
Bellevueparken påbörjas 1997, dä tunnelarbetena av-
slutats.

D etaljplaner och by g glov
Förändringarna kring Norrtull förutsätter ny detalj-

plan. Delar av detta område iir ej detaljplanelagt. De-
taljplan för Norra Länken och delar av Bellevueparken
är antagen men är överklagad. Detaljplan för Sveaplans
gymnasium är överklagad till regeringen men laga kraft
beslut föreligger ännu ej. Planen är inaktuell och behö-

ver ändras avseende användning, byggrätter, skydds-
bestämmelser m.m. Ombyggnad till undervisningsända-

mål kan ske på grundval av gällande plan. För
gatuombyggnaderna erfordras ny detaljplan. Bellevue-
parken norr om Värtabanan är ej detaljplanelagd.
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Ekonomi och ansvar
Utbyggnader vid Norrtull och ändringar av gatulägen

m.m sker på kommunal mark. Markupplåtelser sker av

kommunen. Andringar av gator och platser föreslås ge-

nomföras inom ramen för trafiköverenskommelsen.
Planeringsansvaret är kommunernas men samråd sker

med vägverket, banverket och Solna beträffande
anslutningar till Nona Länken vid Norrtull och Roslags-

tull. Utbyggnad av länken är vägverkets ansvar.

Banverket ansvarar för ny viadukt för Viirtabanan vid
Norrtull. Staden ansvarar för förändringar inom
bensinstationsområdet med ny park m.m. Stor-Stock-
holms Lokaltrafik AB ansvarar för nya kollektivtrafik-
linjer med eventuell snabbspårväg. Samarbete med
Solna kommun i planeringen av Norrtullsområdet för-
utsätts.
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E tt uppru s tn i nr rororl#rä parke n (N3) före I i g ger.

Enligt detta skall parkens karaktär utgå från Pipers för-
slag från 1700-talet med den romantiska engelska par-
ken som förebild (Q9). Främmande inslag som depå-

området för parksskötsel, bollplanen samt båtupp-
läggningsplatser och bryggor bör därför ses över i läge,

omfattning och utformning. Ett återställande av den
gustavianska parken bör utgå från att depåområdet och

bollplanen flyttas samt att uppläggningsplatser och bryg-
gor längs den höga udden ut i Brunnsviken minskas i
omfattning. Stränder bör göras allmänt tillgängliga och
eventuella bryggor bör arrangeras så att de inkräktar så

lite som möjligt på stränder och öppna vattenrum.
Strandlinjen längs Roslagsvägen bör ges en mjukare
form.

Bebyggelse
Sveaplans gymnasium i kv. Cedersdal (I 14) avses

byggas om för universitetets rlikning. Hänsyn till bygg-
nadens kulturhistoriska viirde förutsätts (Q10). Någon
nybyggnad bakom skolbyggnaden är ej längre aktuell.
Bollplanen här kan behållas och den mindre bollplanen
på norra sidan av Vlirtabanan d2irmed läggas igen.

Den kulturhistoriskt viirdefulla bebyggelsen på höj-
den bevaras (Q9) och vårdas. Vagnshuset och stallet bör
ges en användning som inte förändrar exteriören. En
återuppbyggnad av det nedbrunna kaf6et på terrassen

vid Lögebodavägens viadukt kan övervägas.
Wenner-Gren Center (KB) föreslås bevaras i oför-

ändrat skick. Anläggningen bedöms vara av byggnads-
minnesklass (Q11).

Trafik
Nuvarande väg från Roslagstull stängs av vid Elds

Atelj6. Parkområdet norr om Värtabanan och båt-
verksamhetema nås från Brunnsviksvägen vars anslut-
ning till Roslagsvägen öppnas då Norra Länken tas i
bruk. Angöringstrafiken till Stallmästargården hänvisas

till Uppsalavägen.
Gång-och cykelvägnätet kompletteras. En ny gång-

och cykelbro över Roslagsvägen intill järnvägsbron iir
angelägen.

Nybebyggelse
Innehåll för ny bebyggelse vid Norrtull (KIB) iir ej

beslutad men har inriktning kontor, hotell, institutioner
och/eller bostäder. Bebyggelsens läge, form och volym
samgestaltas med trafikplatsen och det öppna landskaps-

rummet mellan stenstaden och Karolinska Sjukhusets

höjd. Begyggelsens inverkan på Haga - Brunnsviks-
Iandskapet beaktas.

Tullstugoma bevaras i nuvarande läge men ges en

tydligare central roll i stadsrummet.

En ny park sk apas, uX'::{ 
^rbens 

i nstari on s tomten
och parkeringsplatsen. Sambanden mellan gaturummen

Sveavägen och Norrtullsgatan och Brunnsviken -
Bellevue - Haga är vägledande för parkens utformning.

Parken kring tullstugorna rustas upp och utvidgas.
Gestaltningen samordnas med trafikplatsen. Den pla-
nerade nyajiirnvägsbron ger kontakter och öppenhet från
parkema mot Karolinska, Stallmästargården och Brunn-
sviken

Trafik
Anslutningen mellan Norra Länken och Uppsala-

vägen sker enligt nu föreliggande förslag i form av en

rondell, belägen på gränsen mellan Stockholm och
Solna. Tullstugorna och tullparken bildar ett centralt
motiv i infarten. Siallmästargården och lokalvägen liings
Hagaparken ansluts till rondellen.

Gång- och cykelförbindelserna förbättras. Järnvägs-

bron kompletteras med en gång-och cykelbana. En ny
bro leder över till Karolinska.

L
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Beteckningar på kartan

Riksintressen fiir kulturminnesvården
Rl Brunnsvikenområdet...................................... s l7
R2 Vetenskapsstaden/institutions .... s 17

bältet på Norra Djugården

Kulturmiljöer
Stadion.
GIH, del

Tekniska Högskolan, del
Rörda Korsets Sjukhus
Kv Forskningen, del
f.d. Roslagstulls sjukhus

Sveaplans gymnasium
Wenner-Gren Center.......... ,...... s 54
f.d. Veterinåirhögskolan...... ....... s 4l
f.d. Skogshögskolan ................. s 35
Armfeldts villa och Vetenskaps-
akademien... ......... s 35

Q I 5 f.d. Veterinärmedicinska anstalten ................. s 33

Q16 Riksmuseet s34
Ql7 Bergianska trädgården .............. s 50
Ql8 Ekhagen ............... s 5l

Park- och naturområden
Nona Djurgårdens naturområde........ s 17, 33, 51
Park och natur vid RosIagstulI....................... s 39
Bellevueparken.................. ....... s 54
(utgått)

Brunnsviksstranden, del ..... s 35, 4l
Naturområdet mellan
Lilla Frescati och Frescati Hage .................... s 35

FältenframförRiksmuseet ....... s 34
Sofielund, Fridhem .......... .......... s50

Institutionsområden

Kvarteret Forskningen s45
s39
s40

f.d. Roslagstulls sjukhus, del

Norra Albano ....... s 40
Kriiftriket ............. s 41

Frescati Hage............ ................ s 35
Lilla Frescati, Botaniska.. ......... s 35
Lilla Frescati, Vetenskaps-
akademien.... ........ s 35

s47
s44
s39

Röda Korsets sjukhus
f.d. Roslagstulls sjukhus del

Bostadsområden
Körsbiirsvägen, Ruddammen

Blandområden
IN CentralaAlbano............... ......... s 4O

KB Wenner-Gren Center.......... ....... s 54
KIB Bensinstationstomten, Norrtull ...................... s 54

Förteckning över områden

Albano s40
s47

s35

s54
s54
s50
s35

Allmänna BB (Lill-Janshuset)
Armfeldts villa
Bellevueparken
Bensinstationstomten, Norrtull
Bergianska Trädgården
Botaniska institutionen

vl
v2
V3

B1

B2
B3
B4

Qr
Q2
Q3
Q4
Qs
Q6
Q7
Q8
Qe
Ql0
Qll
Ql2
Qt3
Q14

s17

s41

s5l

s54
s34
s39

s44
s35

s50
s47

s47

s54
s44
s33

s35

s33

NI
N2
N3
N4
N5
N6
N7

N8
N9

II
T2

I3
14

I5
I6
t7
I8
19

Ir0

s47
s47
s47
s47
s44
s44
s45
s39
s54
s54

Universitetet
Riksmuseet

Brunnsviken s17,35,41
Cedersdal, kvarteret ......... s54
Ekhagen s51
Forskningen, kvarteret s45
Frescati Hage s35

GIH s47

Institutionsbältet på Norra Djurgården
Kräftriket
Lappkärrsberget

Lill-Janshuset (Allmänna BB ) s47
Norra Djurgårdens naturområde ..................,... s I 7,33,5 1

Norrmll
Riksmuseet
Roslagstull
Röda Korsets sjukhus
Skogshögskolan, f.d.
Sofielund.....
Sophiahemmet
Stadion
Sveaplans gymnasium, f.d.
Tekniska Högskolan ..........
Universitetet
Vetenskapsakademien

11l
n2
I13
n4

Bergianska Trädgården .. Veteriniirmedicinska anstalten, f.d.

s33
s34
s50
s54

56

f.d. Sveaplans gymnasium Wenner-Gren Center ........ s54
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är utarbetat av Stockholms stadsbyggnadskontor
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miljöförvaltningen och stadsmuseet.

En förberedande miljökonsekvensbeskrivning är
utarbetad av Stockholm Konsult på uppdrag av
stadsbyggnadskontoret. Den redovisas separat.
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