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angående "Eördjupad översiktsplan för NationalstadsFarken inom Solna del I och II"

Altmiint

Planens uppgifr och ändunål

Uppgrften ä aft upprätta en plan för Nationalstadsparken, som redovisar hur Solna avser att ftilja

upp don nya lage,ns bes6mmelser om skydd 6r naturvårde,ns, kulturminne§vårdens och friluffsli-
vets intressen. Bebyggelse far ske inom Nationalstadsparken om det kan ske utan intrång eller ska-

da på dessa intressen. tluvudändämäet med planen måste där6r vara att redovisa vilket innehäl

de tne intr,esseområdena naturvård, kulturminnesvård och friluffsliv har och hur det kan utvecklas

samt att tillkommande bebyggelse inom Nationalstadsparken inte skadar eller gör intrång i det

historiska landskapets natur- och kulturvärden.

Föreliggande plan redovisar på ett klargörande sätt alla byggnadsprojekt inom parken men tyvärr

mycket-summariskt de tre intresseområdena. Detta gör att planförslaget måste betraktas som icke

mrdigt i awaktan pä en mer klargörande redovisning av ovan angivna intresseområdens krav, kvali-

tetsr och framtida utvecklingsmöjligheter.

Naturvårdens, htlturmtnnesvårdens ochfriluftslivets intressen måste båwe konlaetiseras

Eftersom många av naturvårdens, kulturrninnewårdens och friluftslives intressen inte omfattas av

bygglovplikt och kommunerna salcnar befogenhet att kråva erforderliga planer och inte heller har

någän hadition på att ta fram sådana på icke kommunal mark, står planftirfattarna infiir stora wårig-

heter att fä fram firllgoda dokument . De fär lita på egen fbrmåga att tolka vad som iir tilliimpligt

eller på markfiirvaltarnas samarbetsvilja. Det är naturligtvis or mycket stor svaghet eftersom det

finns många och stora byggintresen inom Nationalstadsparken och i dess angränsande områden'

som skall vägas mot de tre intresseområdena.
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Frwntidsplaner

Föreningen Haga-Brunnsvftens Viinnsr har tidigare översiint wå id6skrifter i ämnet "Trädgårdsut-

stiillning laing Haga-Brunnsviksn" och Haga Brunnsviksn Id6 - skydd"' I de'm har frarnftirts ideer

om vad som kan göras och som forhoppningwis kan inspirera markfiirvaltarna och myndigheterna

till goda initiativ.

Brunnsvikens huvudkvalitet iir en osedvanligt vacker sjö, som annu till stor del är omgiven av na-

turliga väggar som vegetation och bergsformationer somtildar horisont och möter himlen' Sjön

"p"gi* 
aÅ,, g**t, o-rtort dess ljus. Omgivande parker har alla appellerat på Brunnsviken som

centralmotiv. Varje Rirnyad uthrnning av omgivande grönska eller nya uppstickande massiva hus-

formationer stör parkmotivet och måste diirför betralitas som skada' Samma sak galler immission

av buller eller artificiellt ljus.

Under mycket lang tid har fiintåelsen av detta stora parkkomplex varit mycket liten och stora ska-

dor har tyvärr blivit floljdm. Många av dessa iir omöjliga att reparera utan mycket stora kostnader'

Andra kan gå ganska tått att åtgärda även om de kan ta lang tid att bli frrllgoda' Exernpel på det se-

nare är att reparera utglesningå av den gröna inramningen av Brunnwikor genom återplantering'

diir fiirvisso mycket riå.t" tt. på enskild mark' Men även byggnader måste kunna rivas' Niir

panncentralen till garnla Veteriniirhögskolan fiirsvann gjorde pelousen i Haga en betydande vinst'

Det nya fysikcentret i Albano kommer därernot att skada Hagaparkan' därfiir det kommer att bli viil

syrligt o.h da.ig.nom minska värdet av den gröna fonden mot Brunnwiken'

Mark som varit bebyggd eller awöjd ffir inte beffalctas inom Nationalstadsparken som potentiell

byggmark ,rtan srarirä som mark som i forsta hand skall åtsrlämnas till parkan' Byggnader fär ej

heller göras lor stora eller befintliga sammanbyggas så, att de kan bilda barriärer mot naturliga luft-

och markvattenrörelser i naturlandskapetoch därigenom påverka mikroklimatet' Det är en ofta florbi-

sedd störning vid sidan om den visuella men viktig lor den biologiska mångfalden '

Park lsöver annorlunda planinstntment tin fir bebyggelse

Park iir inte heller något statiskt element som byggnader och anläggningar utan ett levande ting un-

der ständig lorändring och som kräver insatser ftir att vidmaklhållas och naturligwis fiir att utveck-

las. För att planan skall ha trovärdighet måste den på något sätt vara kopplad till motwarande eko-

nomiska åtaganden och kompetent fiorvaltning' Huwddelen av marken är ndr det gäller hela

Nationalstadsparken i statlig ägo, delar i kommunal och mindre arealer i privat ägo' De tre intresse-

områdena som lagen vill garantera är av allmiin karakliir och till stor del en riksangelägenhet' Nå-

gon form av fond har antytts utan närmare precisering såsom varande l?implig' Vi rrrenar att den

ekonomiska sidan och någon form av samordnad fiörvaltning måste konl«etiseras och bilda bas fibr

planens existens. Hår har staten ett stort ansvar'

Hur skall en adekvat bedömning av begreppen "inhång" och "skada" kunna ske om de tre intresse-
- 

ömrådenas kvaliteter, innehåll och framtida utveckling blott kunnat bli summariskt antydda? Det ?ir

med andra ord en stor svaghet i planen, att inte vara tydlig på dessa punkter' Här handlar det också

i hög grad om immateriella värden. Risken ?ir dåirftir mycket stor att alla byggprojekt kommer att

foras till Regeringsrätten frr avgörande bland jurister och inte av planeringskunnigt folk om det
! iri" ft*t *"riit åckande kvalitetsbeskrivning och planer på hur intresseområdena skall utvecklas'
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Detaljområden

Ulnl<sdal

Dessa områden rymmer gammal kulturmiljö och har stora naturvärden' Man kan med viss fog säga

att den svenska triidgårdskonstens vagga stod i tllriksdal' Jacob De la Gardie inkallade dar tyske

mästaren Kraus attinläggaen park till det nyupplorda slottet' Så började vår moderna triidgårds-

konsts historia. Manga u" a* ursprungliga parkans drag finns kvar om än i starkt lorändrat skick'

Slottets ägor omfattade ävsn norra delen av Brunnsviken' Bergshamraleden utgör i dag en

svårforserad griins mellan Lllriksdal och Brunnsviken- Ur historisk synpunkt och även landskaps-

mässigt vore det av stort värde att länka dern samman gsnom att leden sänktes så att ett visuellt

samband kunde skapas.L

t
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Tivoli Bergshamra

Don nya bebyggelsen har blivit allt för tydligt exponerad mot Brunnwiken trots en relativt låg be-

byggeise närmast sjön. I området bör omfattande plantering vidtagas 6r att återskapa sjöns gröna

inramning. Samma sak g?iller fiir bebyggelsen vid Järva Krog.

Nybebyggelse i kv Skogskarlen är en olycka fiir Brunnwiken även om frrläggning på parkerings-

platsen åot e"rgst *nAtd* är en påtaglig förbättring. Villkoret måste dock vara att nybebyggel-

sen fär lägre takhöjd iin befintlig kontorsbyggnad.

Ikaftledningens forläggring i tunnel är en stor vinst även for landskapet' Den bör dock fiirl?ingas

och ävsn omfatta Partet Polska Udden.

Polska Udden

Utfyllnad i vattnet fiir att skapa mer parkmark kan tyckas riktig åtgiird' LandskapligJ ?ir den dock

fel. Sänkilt nu når vägen ffitt sin eleganta glasskärm mot buller' I stället borde vatten skapas även

västsr om Uppsalaviigen lor att markera områdets lågpunkt' Den nlvunna vattsnytan skulle då

kunna ingå ien sedimsnteringsanläggning ftir rening av Råstaåns vatten innan det kommer ut i

Brunnsviken. Vattenreningsfrågan måste fä en tillfredsställande iösning utan ati tsrunnsvikeris vat-

tenyta inskränkes.

Frösundavik

Området ligger väldigt blottat mot Uppsalavägeir. Det är nödviindigt med någon form av landskaps-

planering m. utt skapa en mer ffivsam rumslighet och for att skydda området mot buller' Gamla

ig.rl.o*u parkfragment inom Frösundaviks gård bör kunna restaureras fram'

Haga

Hiir iir det viktigt att slottsfiirvaltningen redovisar en restaureringsplan for hela parken
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Brunnsviken

Gränsen mellan Solna och Stockholm går mitt i sjön' Alla åtgärda 6r sjön måste vara samordnade

mellan sfåderna. Det är den viktigaste samordningsuppgiften i Nationalstadsparken'

Bergshamraleden , E4

Bergshamraleden bör överd'äckas i hela sin sträckning och ges högre trafikstandard' Dess anslut-

ning'titt E4 bör kompletteras så att trafikljusen kan slopas' Härigenom kan Roslagwägens trafik vä-

sentligt avlastas. I-eåen bör ingå i det nya trafikpaketet efter Dennisöverenskornrnelsens kollaps'

Ett nytåinkande borde ske i Solna . E4 söder om Frösunda utgör en svår belastning för

Haga-Brunnwikenområdet och Norra kyrkogårdor och borde aldrig ha kommit till stand' Det är att

Ueklaga att den sk Arlandalänken från Essingeleden till Frösunda ej blw av' Det bör dock inte vara

,..* ft r såt. E18 och E4 bör sammanlänkas vid Jiirva Krog och gå i en 2 km lang tunnel från Frosunda-

viks viadukt fram till Essingeleden- Solna skulle bli av med en stor genomfartstrafik och trafikfiir-

hållandena vid Haga, Norra t<yrt<ogården och Karolinska skulle bli hanterliga' Norra länken skulle

kunna forenklas.

Att frågan tas uprp av oss ftireningar i detta sammanhang är att hela delen Haga Södra iir ett sorgligt

kapitel som t<räver nya friska initiativ och Nationalstadsparken kan vara eff incitament nu när

Dennisöverenskommelsen har brutits upp och Regeringsrättens dom innebär en ny situation' Det är

också viktigt att fiira bort trafik från Freicatiområdet och Haga där markfiirsurningeir är så pass hög

och marken så kiinslig att risk foreligger fiir oreparabla skador på vegetationen'

' fillgänglighet.

L Nationalstadsparken måste fr lattfunna entr6er med god standad av kollektivrafik och parkering'

Måinniskor skall därfiir inte behöva korsa de stora lederna via broar eller tunnlar {ör att komma till

bussen. Den bör i princip finnas på bitar av lokalvägnä innanfir trafil«inge'lr av motorleder'

L En kontakt mellan Hagaoch Frescati skulle ge hela Brunn§viken etr stort värdetillskott av tillgiing-

lighet. En tllry..ftrbinrie'ise iir miljömiissig önskvärd rnen troligen helt orealistisk' Skisser på en

snabbspårväg i tunnel under sjön i deua läge verkar mycket intressant'

Stockholm den 26mars 1997

Enligt uppdrag for
Haga Brunnwikens Vänner och Förbundet flir Ekoparken

Bengt Edlund


