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Justerat den 14 september 1995

Monica Andersson
(§§ 1-43)

Närvarande:
Ordföranden
Vice ordföranden
Ledamöterna

Tjänstgörande ersättare

för Kjell Dahlsröm
för Lars Ulander
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UTDRAG UR
PROTOKOLL
Sammanträdesdag
31 augusti 1995
kl 16.00 - 18.05

1211995

Anslaget den l5 september 1995

Barbro Noreson Anita Frosterus Jonsson
(§§ 44-56)

Monica Andersson (s), t o m § 43
Barbro Noreson (m)
Stig Dingertz (m)
Elisabet Falemo (c)
Stella Fare (sp)
Anita Frosterus Jonsson (s)

Carin Jahn (s)

Inge-Britt Lundin (fp)
Tomas Rudin (s)
Mikael Söderlund (m)
Dick Urban Vestbro (v)

Agneta Liljesköld (mp), ej §§ 53-56
Martin Michel (s)
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EISättATNA Lotta Edholm (fp)
Lars Furehed (si ej del av § 17, § 38

Jan Jersröm (m)
Birgitta Svensson (s)

Jan Tigerström (m)
Ewa Törngren (v)
Christer Wennerholm (m)
Björn wickström (m), ej §§ 47-56
Göran Wrene (s)

Dessutom var niirvarande stadsbyggnadsdirektören Ulrika Francke och stadsbyggnads-
kontorets enhetschefer samt handläggande tjänstemän i de aktuella iirendena.

Hinder har anmälts av ledamöterna Kjell Dahlström och Lars Ulander, ersättarna Anna-
Lena Danebjer Nordström och Margareta Eriksson-Lundell.
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§6
Nationalstadsparken (tidigare bordlagt)

Beslutet

S tadsbyggnadsnämnden beslöt att godkänna redovisningen, samt
uppdra åt stadsbyggnadskontoret att utarbeta en skrivelse till
länsstyrelsen om satens sZirskilda samordningsansvar enligt vad
nedan anförs:

Stadsbyggnadsnämnden konstaterar att många projekt är aktuella
i Nationalstadsparken. De flesta av dessa projekt har staten som
huvudman. Samtidigt tir det staten som genom Länsstyrelsen har
ansvaret för att Nationalstadsparken bevaras och utvecklas. Läns-
styrelsen har därför i detta sammanhang en stirskilt viktig roll att
fylla.

Stadens politiker i stadsbyggnadsnämnden anser att det iir av
största vikt att länsstyrelsen samordnar de olika exploaterings-
intressena och bedömer dem både samlat och enskilt utifrån
Nationalstadsparkens krav och behov.

Vad gäller Södra Djurgården har stadsbyggnadsnämnden gett
stadsbyggnadskontoret i uppgift att göra en samlad bedömning av
de olika bygginressenter som uttalat infresse av att etablera,/ex-
pandera på Södra Djurgården.

Stadsbyggnadsnämnden konstaterar vidare att spårvägshallen ägs
gemensamt av staden och landstinget.

lirendet

Stadsbyggnadskontoret har avgivit bilagda dänsteutlåtande den 26
april 1995 om lägesrapport och förslag till fortsatt arbete i Na-
tionalstadsparken: Bil § 6

Kontorets förslag: att nämnden beslutar
att godkänna redovisningarna i kontorets utlåtande,
att riktlinjer for utvecklingen i Nationalstadsparken - särskilt på
västra delen av Södra Djurgården - redovisas i Översiktsplan 96,
att en särskild trafiköversyn för västra delen av Södra Djurgården
tillsammans med Skeppsholmen och området vid Tekniska
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museet görs i samarbete med gatu- och fastighetskontoret,
att stadsbyggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen hos
regeringen begiir att detaljplanen med utbyggnaden av f d Svea-
plans gymnasium, kvarteret Cedersdal, återkallas,
att en programutredning för Storängsbotten utarbetas av stads-
byggnadskontoret i samråd med berörda intressenter,
att ny bebyggelse som ej är obetydlig ska föregås av detaljplane-
arbete,
att kontorets dänsteutlåtande med bilaga översändes för känne-
dom till gatu- och fastighetsnämnden, Länsstyrelsen i Stockholms
län och Djurgårdsförvaltningen.

lirendets behandting

Yrkanden stiilldes av

1) ordföranden Monica Andersson, Agneta Liljesköld och
Dick Urban Vestbro, att stadsbyggnadsnämnden (se beslu-
ter).

2) vice ordföranden Barbro Noreson och Inge-Britt Lundin,
att stadsbyggnadsnämnden godkänner kontorets förslag,
samt därutöver anför:

Nämnden konstaterar att Stockholms stad tillsammans med
Stockholms läns landsting äger hela museispårvägsanlägg-
ningen och diirmed även den nybyggda vagnhallen. Förut-
sättningen för att spårvägen skall finnas kvar iir att det finns
en fungerande vagnhall. Aquaria Vattenmuseums behov av
framtida utbyggnader kan med fördel ske delvis på sätt som
redan sketl

3) Elisabet Falemo, att stadsbyggnadsnämnden hemställer att
kommunstyrelsen hos regeringen begär att detaljplanen för
Norra Länken, tunnel under Bellevueparken, återkallas,

beslutar att lsossanläggning för stenmassor ej kan tillåtas på

Gasverksatomten vid Husarviken,

att upprustning av Allmänna gränd och angränsande fastig-
heter bör prioriteras på Södra Djurgården,

att en samlad plan för återställande av naturrnark och park-
mark, inklusive finansiering, bör upprättas i samarbete med
engagerade föreningar med flera,

att spårvagnsförbindelse mellan Tekniska Museet och Ser-
gels Torg bör ingå som ett förslag i Trafiköversynen,
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att i övrigt bifalla stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Omröstning

Ordfdranden stiillde propositioner enligt dessa yrkanden och
nämnden beslöt utan ornröstning i enlighet med Anderssons m fl
förslag.

Reservation anmäldes av

l) vice ordföranden Barbro Noreson, Stig Dingertz, Inge-Britt
Lundin och Mikael Söderlund, som hänvisade till Noresons
och Lundins gemensamma ftirslag.

2) Elisabet Falemo, som hänvisade till sitt förslag.

Härefter ställdes följande yrkanden av

1) ordföranden Monica Andersson, att stadsbyggnadsnämnden
avslår Liljeskölds och Vestbros tilläggsyrkande.

2) Agneta Liljesköld och Dick Urban Vestbro, att stads-
byggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadskontoret att ta
fram ett underlag fcjr bedömning av konsekvenserna av nej
till ett antal av de 24 nu planerade byggprojekten i Natio-
nalstadsparken. Berörda bygghenar bör t ex uppmanas in-
komma med skrivelser angående konsekvenserna av ett
stopp för bebyggelse i Nationalstadsparken,

uppdrar åt stadsbyggnadskontoret att utreda möjligheten att
återvinna grönområden genom t ex rivning av befintlig be-
byggelse eller omvandling av gatumark till naturmark eller
parkmark. En sådan återvinning skulle kunna kompensera
förlust av mark vid de nybyggnadsprojekt som planeras,
samt därutöver anför följande:

Att genomföra så många ny- och tillbyggnadsprojekt som
nu planeras skulle vara att sabotera själva id6n med Na-
tionalstadsparken. Principen bör vara att bebyggd mark inte
får utvidgas, dvs att ny bebyggelse endast kan accepteras då
grönytor återvinns genom andra åtg?irder i Nationalstads-
parken.

Omröstning

Ordföranden stiillde propositioner enligt dessa yrkanden och
nämnden beslöt utan ormöstning i enlighet med Anderssons för-
slag.
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Ileservation anmäldes av Agneta Liljesköld och Dick Urban
Vestbro, som hänvisade till sitt gemensarrrma tilläggsyrkande.

Särskilt uttalande gjordes av Stella Fare enligt följande:

Översiktsplanen för Ösra Brunnsviken och Norra Djurgår-
dens institutionsområde äir en sorts planutredning som ska
redovisa vad området innehåller av v?lrdefull natur och
kulturmiljö. Den ska dessutom visa vilka markintressen som
iir aktiva i området. Dokumentet ska även slå fast vilka
intentioner som staden har vad gäller området och hur man
ser på olika byggprojekt.

För det aktuella området har en ny lag stiftats. Lagen om
Nationalstadsparken. Denna tir överordnad alla bygginres-
sen i området, såväl privata som allmänna. Det iir viktigt att
notera att denna lag utgör ett förstärkt skydd av hela om-
rådet samtidigt som den ej iir att se som ett moratorium.
Innebörden åir att varje byggprojekt strängt måste prövas
utifrån lagens huvudprincip om att inga nya anläggningar
som skadar det historiska landskapets natur- och kul-
turvärden får komma till stånd. Översiktsplanen bör i
högre grad ta sin utgångspunkt i den nya lagens tillämp-
ning.

Av redovisningen framgår att flera kontroversiella byggpro-
jekt ä aktuella i området. Det gäller framför allt Fysikcen-
trum på Roslagstullsberget, Geohuset i Frescati, och
maskinhallen vid KTH. Dessa bör samtliga omarbetas alter-
nativt förläggas till ett annat läge om minskning av bygg-
nadsvolymerna inte iir möjliga att göra.

Ett viktigt resonemang förs om Roslagsvägen och den mil-
jöstörande barritir som vägen utgör. En tunnelförläggning av
vägen utanför Riksmuseet måste ses som en mycket an-
gelägen förbättring. Vill man att åstadkornma en varaktig
förbättring av hela nationalparksområdet måste emellertid
Roslagsvägens betydelse som genomfartsled minska totalt
sett. En ny tunnelpåfart till Nona Länken får motsatt effekt.

Cenralt för §afiksituationen i hela området iir Viirtaham-
nens framtid. Nuvarande planering har inte övervägt möjlig-
heten att styra över gods- och f?irjeuafiken till lämpligare
hamnar. Om detta sker minskar motivet för nya vägar dras-
tiskt.

Koloniområden och båtklubbar är en vikitig del av Brunns-
vikens kulturhistoria och rel«ationsliv och bör såirkilt slås
fast i områdesplanen.
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Alla bygglov måste i framtiden grundas på detaljplan.

Gatu- och fastighetsnämnden, Länsstyrelsen i Stockholms län och
Djurgårdsförvaltningen ska underrättas om beslutet genom utdrag
ut detta protokoll.
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Skrivelse ska sändas till
kommunstyrelsen.
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Enligt protokollet:
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