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SAMRADSREDOGÖRELSE

Detaljplan för del av

Kv Stora Frösunda
inom stadsdelen Hagalund i Solna

BAKGRUND

Byggnadsnäimnden beslutade den 14 maj 1997 att översända detaljplaneförslaget
för del av kvarteret Stora Frösunda (Stora Frösunda gård) inom stadsdelen Haga-
lund för samråd.

Planförslagets syfte är att ange den möjliga tillkommande bebyggelsens omfatt-
ning, säkra allmänhetens tillgång till den kulturhistoriska miljön i parken samt
utfärda s§ddsföreskrifter för de kulturhistoriskt värdefulla delarna i bebyggelse
och park.

Det material som funnits tillgängligt under samrådstiden var plankarta med
bestämmelser, beskrivning, genomförandebeskrivning och illustrationer. Hand-
lingarna har varit utställda på biblioteket i Solna Centrum och på stadsarkitekt-
kontoret under tiden 26 maj - 30 juni 1997.

SAT,IRÅDSYTTRANDEN OCH BEMÖTANDEN

Här nedan redovisas en sarnmanfattning av inkomna svar på samrådshandling-
arna. Svar har ej inkommit från:

- Brandförsvaret
- Handikapprådet
- Norrenergi AB
- Telia
- Fastighetsägareföreningen
- Statens Fastighetsverk
- Stathållarämbetet
- Haga Brunnsvikens vänner
- Kommitt6n för Gustavianska parken
- Förbundet för Ekoparken
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Yttranden utan erinringar har kommit från:

- Länsstyrelsen i yttrande 1997-07-14
- Kommunstyrelsen i protokoll 1997-06-16, § 167
- Norrvatten i skrivelse 1997-05-29
- Vattenfall Huwdsta Elnät AB i skrivelse 1997-06-18

Yttranden med synpunkter eller krav på ändringar, samt bemötanden från
stadsarkitektkontoret.

Vägverket har 1997-06-09 ynrat sig över detaljplanen. Vägverket motsät-
ter sig inte planförslaget men vill göra kommunen uppmärksam på att om
en framtida E4-länk byggs enligt tidigare planer kommer tunnelmynningen
för trafikleden att bli belägen starx norr om den nordöstra plangränsen.
Vidare har Vägverket noterat att vägområdet för befintlig GC-väg inkräk-
tar något på planområdet.

Stadsarkitektkontorets kommentarz Fastighetsgrönsen vid gång- och
cykelvögen har fastlagts i befintligt staket strax, norr om gångbron .och
bedöms ej behöva justeras. Döremot har gränsen i nordost mot befintlig
cykelväg i den utstöllda detaljplanen justerats.

Fastighetsbildningsmyndigheten har 1997-06-12 yttrat sig över detaljpla-
neförslaget. Plan- och genomförandebeskrivningarna bör kompletterasi
ändras med text angående markägoförhållanden och fastighetsplaner.

I nordvästra delen av kvarteret bör gränsen mot allmän plats (Gustav III:s
Boulevard) ändras för att få en mer ändamålsenlig fastighetsbildning och
ett bättre markutnyttjande.

Stadsarkitektkontorets kommentar: Begärda ändringar föreslås införda i
den utställda detaljplanen.

3. Tekniska nämnden har 1997-06-10 yttrat sig över detaljplanen

Gatuavdelningen ifrågasätter om inte cykeltrafik kan tillåtas genom om-
rådet. För att förhindra biltrafik över gårdsplanen bör en alternativ körväg
studeras via den runda parkeringen utmed gångvägen söder om bebyggel-
sen. I samband med fastighetsregleringen bör tomtgränsen i nordvästra
hörnet justeras mot allmän plats. Vidare bör ytterligare ca 20 meter gång-
väg tillfalla fastigheten.

Ny fastighetsgräns i norr bör justeras så att ventilationstorn för teletunnel
ligger kvar på allmän plats. Kan gamla gränser i områdets sydvästra och
sydöstra hörn utgå? Xr-området bör utökas så att marken norr om gång-
vägsalldn blir tillgänglig för allmänheten.

Stadsarkitektkontorets kommentar: Då Stora Frösunda gård är i privat
ögo och framtida störningar i möjligaste mån bör undvikas, föreslås att
cykeltrafik ej tillåts genom den kulturhistoriskt vördefulla miljön. Befintlig
gång- och qtkelvög norr om planområdet bör vara acceptabel standard för
cykeltrafiken. Gångvögen genom park- och gårdsmiljön skall vara grusad,

för att anpassas till den kulturhistoriska parhniljön. Då den stora öppna
grösytan framför herrgårdsbyggnaden har bedömts som tomtmark, anses
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det ej nödvöndigt att allmrinheten skall ha tilltröde till denna gårdsmiljö. I
den utsttillda detaljplanen föreslås öven att allmönheten ej har titkräde titt
området söder om den planerade rrybyggnaden.

Biltrafikrörelserna inne på fastigheten regleras ej i detatjplanen.

Grönserna i nordost och nordvöst föreslås justeras i den utstöllda detalj-
planen.

Solna Vatten AB har i skrivelse 1997-05-29 inga erinringar mot planen.
Efter det att ägaren till Stora Frösunda lagt och bekostat en ny servisled-
ning både för vatten och spillvatten väster om Bilia, kommer Solna Vatten
att ta över ledningarna. Förbindelsepunkten kommer att ligga i tomtgrän-
sen. Nytt avtal har upprättats med Frösunda Motor AB/Bilia beträffande
nytt servitutsområde till fördel för Solna Vatten. Avtalet kommer att
kompletteras beträffande spillvattenavloppet.

5. Kultur- och fritidsnämnden har L997-06-17 yttrat sig över planen.

Stora Frösunda herrgård har ett mycket högt kulturhistoriskt värde, entigt
kulturminnesvårdsprograrnmet betecknat som omistligt och av byggnads-
minnnesklass. Frågan om gården skall klassas som byggnadsminne bör
utredas av länsstyrelsen. Befintlig lekstuga, uppförd ca år 1900, finns ej
redovisad på kommunens grundkarta. Den har kulnrrhistoriskt värde, bör
bevaras och betecknas med q. I planbeskrivningen anges att kök och
badrum m m kommer att rivas. Här bör tilläggas sent tillkomna köks-
utrustningar, då något kök bör finnas kvar i huvudbyggnaden, helst det
äldsta från familjen Amundsons tid.

Gång- och körvägar samt parkeringsplatser skall vara grusade, ej asfalte-
rade.

Stadsarkitektkontorets kommentar: Befintlig lekstuga har kompletterats
på grundkartan och slqtddsbestömmelse är införd på huset. Plan-
beskrivningen öndras angående rivning av kök. Gångvägar och parke-
ringsplatser inom området sknll vara grusade enligt planbestömmelsen q,.

Miljönämnden har i delegationsbeslut 1997-07-08 yttrat sig över planen.
Under förutsättning att nedanstående synpun}ter tillgodoses, har mil-
jönämnden intet att erinra mot detaljplanen:

Det är av stor vikt att allmänheten får tillträde till området. Det får ej fin-
nas hindrande stängsel och s§ltningen bör utformas så att det tydligt
framgår att ytan är allmän.

Eftersom vissa delar av området klassas som högriskområdet för radon, är
det viltigt att mätningar utförs.

Det är vilrigt att dagvattnet leds till den befintliga kulturhistoriskt intres-
santa dammen i området.

7. SAS Institute AB har 1997-07-08 lämnat synpunkter på plantörslaget.

Planbestiimmelsen q, på magasinet bör omformuleras, då ju byggnaden
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8.

SAMMANFATTNING

Inför utstiillning av detaljplanen föreslås följande revideringar:

kommer att nedmonteras (rivas) för att sedan återuppföras igen, varvid så
mycket timmer som möjligt skall återanvändas. Byggrätten för parkering i
väster föreslås förenklas och s§dd för befintliga träd i stället skrivas in i
planbeskrivningen. Gränsjusteringen längst i väster bör ej inkräkta på
befintliga träd.

En ändrad sträckning på den allmänna gångvägen föreslås. Inom området
söder om nybyggnadsrätten föreslås xr-området utgå, då det inte finns
något större allmänintresse att röra sig här. I beskrivningstexten bör under
rubriken "Gångvägar" ordet huvudgångstråk ersättas med gångstråk.
Enligt överenskommelse är allmänna gångvägar inom fastigheten av lägre
standard, grusade och ej tillåtna för cykling. För att förbättra den all-
männa gångvägen i öster föreslås en trappförbindelse mellan gångbrons
västra fäste och gång- och cykelvägen längs E4:an. Om Solna stad bygger
denna föreslagna trappa, kommer SAS Institute att ta på sig ansvar, drift-
och anläggningskostnader för de allmänna gångvägarna inom fastigheten.

Stadsarkitektkontorets kommentar: På magasinsbyggnaden föreslås en
ny slqtddsbestömmelse, Q4, sont innefattar möjligheten att nedmontera och
döreft er återuppföra by g gnaden.

Då en stor parkeringsplats i befintlig frukttrödgård kan bti nrycket domine-
rande utan att den bryts upp av befintliga trtid, anser stadsarkitehkontoret
att slqtdden för bevarande av träden inom parkeingsplatsen qi skall utgå.
Föreslagen grönsjustering i vöster inkröktar till en mindre del på befint-
liga tröd.

Gångvögsströckningen genom området har i den utstöllda detaljplanen
öndrats och x, -områdets (tidigare x) grönser justeras i enlighet med
fastighetsögarens förslag. Texten huvudgångstråk i ptanbeskivningen önd-
ras till gångstråk. En trappförbindelse norr om brofristet på kommunens
mark skulle delvis kunna förbättra tillgängligheten, men bedöms ej vara så
vösentlig att kommunen är beredd att bekosta en sådan.

NCC Bostad, Stockholm norr, har genom Gunnar Jonson 1997-06-25
yttrat sig över detaljplaneförslaget.

Efter det att Solna Stad ktargjort att den ändrade användningsgränsen i
norr mot detaljplanen för kvarteret Hilton ej medfor några nya förutsätt-
ningar beträffande NCC:s åtaganden i Frösunda, har NCC inga synpunk-
ter på förslaget.

Detaljplanens användningsgränser i nordost och nordväst föreslås ändras.
Vid gränsjusteringen i nordväst föreslås att parkområdet vid Gustav III:s
boulevard (allmän plats) läggs in i denna detaljplan och en del av den
allmänna gång- och cykelvägen (x, -området).
Grundkartan är komplettarad med befintlig lekstuga, som även föreslås få
en s§ddsbestämmelse.
Grundkartan är kompletterad med befintlig teletunnel under området.
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Befintligt magasin föreslås få en s§ddsbestämmelse, som innebär att
nedmontering och återuppförande ej strider mot bestämmelsen.
Gångvägens sträckning genom området föreslås förändras.
Beläggning på parkeringsplatser och gångvägar föreslås vara grus enligt
s§ddsbestämmelse.
Allmänhetens tillträde till området föreslås begränsas söder om den plane-
rade nybebyggelsen.
Plankartan och planbeskrivningarna föreslås revideras i enlighet med ovan
föreslagna ändringar.

Byggnadsnämnden föreslås besluta

att godkänna föreslagna ändringar, samt

att ställa ut detaljplanen för del av kvarteret Stora Frösunda inom stadsdelen
Hagalund, upprättad i augusti L997.L
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'L fu6y,tJGreta Bagewitz
planarkitekt
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Per Linder
stadsarkitekt
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