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Solna den 24 maj 1997

Till Länsstyrelsen i Stockholms län

Qverklagande av Solna kommuns beslut om antaeande detaliplan
för kv. Startboxen m.m. inom stadsdelen Tåirva i Solna, dnr P 9G006

Klag;anden

Flilda Garc{a och Aulis Oikarineri Mellaniiirva gärd,170 69 Solna

Saken

Vi bor i planområdets omedelbara närhet vid Mellanjärva på Ulriksdalsåsen och ?ir därmed
direkt berörda av rubricerad plan.

Solna kommun har ej hörsammat vår begåiran i skrivelse 97-0T06 till Stadsarkitektkontoret
i Solna kommun i samband med utställning av rubricerad detaljplan. I skrivelsen kritiserades
den del av detaljplanen som gäller den föreslagna bebyggelsen (garage och kontor) mellan
Vallgatan och Uppsalavägen. Vi menade bl.a. att den var påträngande och visuellt
störande, och att den inte kunde anses vara tillåtlig som inramning av nationalstadsparken.
Vi menade att det berörda markområdet istället borde planteras så att nationalstadsparken
gesengröninramning,och krävde att detaljplanen skulle omarbetas. Så skedde alltså inte i
något avseende.

Yrkande

Vi yrkar att länsstyrelsen, med hänvisning till PBL 1:1,2:1,,2:3, 3:1,3:2,32L5,5:9, 5:25,5:26
och NRL l:1.,2:1.,2:3,2:6,3:7 eller annat lagrum som liinsstyrelsen vid prövning av ärendet
finner tilliimpligt, upphäver kommunens beslut.

Bakgrund

Kritiserad del av planen

Planen avser bl.a. att möjliggöra uppförande av garage och kontorshus mellan Vallgatan på
Ulriksdalsfältet och Uppsalavägen. Det är den del av planen som vårt överklagande avser.

I de skriftliga planhandlingarna specificeras inte garagets yta eller höjdmått. Av
plankartan framgår att längd och höjd är 75 x 35 m och högsta antalet våningar anges till 4,5.
Dentotala ytan torde således uppgå till c:a 11.000 kvm. Då våningsplanens höjd ej framgår
kan den volym som denna yta ger upphov till ej med säkerhet uppskattas. Det handlar dock
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om en volym på garaget som är större än en hötorgsskrapa. Att dess volym är omfattande
framgår också av att det är det nu befintliga garaget intill NCC:s kontor intill Vallgatan som
skall flyttas och dessutom, enligt planhandlingarna, förlängas något och byggas på med
ytterligare ett halvt våningsplan. Med denna förändring anges garaget rymma 355 platser.
Därefter anges att: "Fullt utbyggt kan p-huset inrymma ytterligare c:a 35 platser." Det kan
tolkas så att det alltså handlar om en ännu större utbyggnadsyta än vad som beräknats ovan.

Kontorshusets yta "inrymmer ea 4500 kvm BTA". Detta motsvarar knappt en halv hötorgs-
skrapa. I planhandlingarna anges att: "Byggnaden är i dagsläget inte studerad närmare men
avses med 4-6 våningshöid och tegelfasad samspela med bebyggelsen i Startboxen och med det
flyttade p-huset i norr." I en illustration som ingår som en bilaga till planhandlingarna anges
att byggnaden ska bli c:a 20 meter hög.

Områdets karaktiir

I-Ilriksdalsåsen är sedan länge ett område för friluftsliv med bl.a. centrala utblickpunkter till
det omgivande landskapet. Mellanjärva ingår i detta ornråde för friluftsliv, och utgör
samtidigt eft av dess viktigaste entr6områden. En ingrediens i områdets rörliga friluftsliv
utgörs av den ridverksamhet som är knuten till ridskolan vid Mellaniärva.

I närområdet finns också forntida gravfiilt. Garden ligger i själva verket i en del av det
forntida gravfiiltet och är kulturminnesmärkt, klass 2. Därför åir också vår tomt tillgänglig
för allmänheten. Vårt enskilda intresse sammanfaller således med det allmännas intresse för
närområdets karaktär.

Sedan den 1 januari 1995 ingår området i den av riksdagen beslutade nationalstadsparken
Ulriksdal - Haga - Brunnsviken - Djurgården (NRL 3:7). I det utredningsarbete som föregick
inrättandet av nationalstadsparken framgick av Solna och Stockholms kommuners utredning
frän 1992 om "Naturvårdens intressen i området Ulriksdal Haga-Brunnsviken, norra och
södra Djurgården", att nationalstadsparken utgör livsrum för ett stort antal arter som finns
medtagna på den nationella listan över utrotningshotade och hänsynskrävande arter.

Utredningen angav Ulriksdal Norra samt Södra Djurgården som biologiska kärnområderu
och påpekade vikten av biologiska spridningsvägar mellan dessa kärnområden och
omgivningen. Bl.a. anges att "Sambanden med järvafältet och Lidingös naturområden är
avgörande för ekoparksområdets biologiska mångfald..." Vidare markeras att Ulriksdals-
fältet ingår i det område som skapar detta viktiga samband (s. 29).

Vikten av att underlätta denna biologisk spridning har i området också manifesterats i form
av att en s.k. ekodukt över Uppsalavagen byggtJ vid Överjärva. Vid Mellanjärva finns en
passage under Uppsalavägen som på motsvarande sätt underlättar biologisk spridning.

Områdets rniljöbelastning

Bullernivåerna vid Mellanjärva och Kvarnkullen på Ulriksdalsåsen är 60-75 dB(A).
Tillkommande bebyggelse skulle enl. planhandlingarna orsaka en bullerökning som
understiger 1 dB(A). Se kommentar nedan ang. bl.a. osäkerheter om analysens ingångsviirden.

Aktuella uppgifter angående avgashalterna längs Uppsalavägen ges ej i planhandlingarna.
Man menar dock att de överskrider föreslagna gränsvärden. Partikelhalten i luften anges
vara hög vid fasader som vetter mot trafiklederna.

För den föreslagna tillkommande bebyggelsen anges därför särskilda bestämmelser för var
luftintaget får läggas samt att ventilationssystemet skall förses med filter som tar bort
partiklar.
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I en utredning av Miljökontoret iSolna kommury Miljöförvaltningen i Stockholms kommun och
Stockholm Vatten AB benämnd "Miljö" (Bitaga 5 till samrådsförslag mai 7992 till program
för planering av området Ulriksdal - Haga - Brunnsviken - Djurgården) anges att: "Längs
Europavägarna inom området bedöms halterna av kväveoxider vara så höga att de
tillsammans med svaveldioxid och ozon kan ge upphov till direkta toxiska effekter på
växtligheten. Även trafikens utsläpp av kolväten kan ge toxiska effekter på växtligheten.
Osäkerheten är dock större vad gäller kolvätenas direkta effekter."

Planen miljökonsekvenser

Planen får konsekvenser i sig och i dess prejudicerande karaktär. Dessa skall ses mot bak-
grund av Solna kommuns vilja att exploatera hela Ulriksdalsfältet.

Buller. Som framgår av en särskild bullerberäkning leder planen till bullerökningar på 1-3
dB (A) i ett läge vid vår husfasad. Vid delar av Ulriksdalsåsen blir bullerökningen så stor
som3-4 dBA.

Vi kan konstatera att det är NCC (för vilket bebyggelsen gäller) som är beställare av
utredningen om bullereffekter. Vilka ingångsvärden som analysen bygger på har ej angivits i
den tekniska rapporten. Med hänsyn till att flera relevanta data i detta sammanhang inte
heller anges i planhandlingarna blir naturligtvis osäkerheten om bulleranalysens giltighet
stor.

Luftfororeningar. Planhandlingarna är utomordentligt bristfälliga i detta avseende. Dock
anges att gränsvärden överskrids. Uppgifterna kan kombineras med vad som tidigare
angivits gälla längs Europavägarna (se ovan). Konsekvensen av planen är att det fria
luftrummet väster om E4:an tas i anspråk. Detta luftrum utgör idag en stor spädningsvolym
vad gäller luftföroreningar från Uppsalavägen. Med den föreslagna bebyggelsen försvimer
den. Vi kan inte tolka det på annat sätt än att konsekvensen är att koncentrationen av
luftföroreningar kommer att öka där vi bor och i niirområdet öster om Uppsalavägen i övrigt.

För bebyggelsen leder föroreningsnivåerna till bestämmelser om friskluftintag som ligger på
väsentligt längre avstånd ifrån Uppsalavägen än det avstånd ifrån vägen som vi bor. Vi har
inga motsvarande möjligheter till friskluftintag.

Biologisk spridning. Planen är den första exploateringsplanen för Ulriksdalsfåiltet sedan ny
kunskap om nationalstadsparkens biologiska mångfald framkommit liksom om Ulriksdals-
fältets betydelse för biologisk spridning. I den ovan citerade utredningen om naturvårdens
intressen frän 1992 anges att bebyggande av Ulriksdalsområdet ger negativa miljö-
konsekvenser. Trots detta omnämns ej dessa aspekter i de aktuella planhandlingarna.
Passagen under Uppsalavägen vid Mellanjärva är ett av två ställen där biologisk spridning
teoretiskt sett kan ske relativt ostört.

Landskaps- och stadsbild. Nationalstadsparken är en landskapspar§ inte en park inne i ett
urbant område. En grundläggande kvalitd i en landskapspark är att den syftar till att ge en
upplevelse av ett landskap, inte av en stad eller dominerande bebyggelse. Denna upplevelse
skall kunna erhållas när man träder in i parken och när man från olika platser blickar ut från
den.

Det är uppenbart att landskapsbilden påverkas mycket negativt av att ett garage med en yta
motsvarande mer än ett hötorgshus och ett kontorshus motsvarande en halv hötorgskrapa
placeras i gränsområdet intill nationalstadsparken. Det är symptomatiskt att de perspektiv
som knutits till planhandlingarna utgör ett fågelperspektiv respektive ett perspektiv från
Tivoli i Brunnsviken som ej åskådliggör planens negativa konsekvenser av den bebyggelse som
vår klagan gäller.
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Det finns också
ses i profil. Från

anledning att påpeka att
Ulriksdalsåsen kommer

bebyggelseplanernas visuella verkan inte bara skall
åtminstone även det stora taket på parkeringshuset

Pen föreslagna exploateringen måste även värderas utifrån sin prejudicerande karaktär.
Ulriksdalsåsen som ett dominerande formelement i landskapef får inte förtas genom
påträngande bebyggelse längs Uppsalavägen. Med den nuvarande planen öppnas vägen för en
sådan utveckling.

Skäl för att planen skall upphävas

Formella fel

1) P-BL 5:9 anger att "Planhandlingarna skall utformas så att det tydligt framgår hur planen
reglerar miljön." Som framgår av ovan finns inte garagets yta eller-höjd angiven f plan-
handlingarna. Vad gäller kontorsbyggnaden anges atf den i dagslägei inte ar närmare
studerad men avses med 46 våningshöjd och tegelfasad samspela med-bebyggelsen i Start-
boxen och med det flyttade p-huset i norr. Det är således uppenbart Uarå fian dessa två
exempel att det av planhandlingarna inte tydligt framgfu hur mi{«in regleras.

2] IPL 5:25 anger att underrättelse om innehåll i kungörelse av utställning av planförslaget
skall senast dagen för kungörandet i brev sändas till kända sakägare. Vi äi känäa sakägaie,
liksom Fastighetsverket och Ulriksdals slottsförvaltning. Inte någon av dessa sakägarö har
underrättats om kungörelsen.

-a) 
fn1 5:26_ anger att under utställningstiden skall planförslaget åtföljas av bl.a. milj&

konsekvensbeskrivning (MKB). Vad en MKB ska innähåUa fraågår bl.ä. av NRL 5:3 och
Förordningen (1991:738) om MKB, § 12. Någon MKB har över huvud taget ej redovisats.

att exponeras visuellt.

Konsekvenser av planen i relation till lagstiftningen

Planens miljökonsekvenser är i flera avseenden utomordentligt undermåligt beskrivna och
utredda. Med ledning inte minst av andra ovan citerade utredningar gOr vi emellertid
följande bedömningar.

L-,

1) PBL 1:1, dvs dess portalparagraf anger att planläggning av mark och byggande skall ge en
"god och långsiktigt hanUai livimilo flr människoäu i äug"* samhälle J"n fo. kommände
generationer." Med hänsyn till vad som ovan anförts menar vi att planen strider mot denna
paragraf.

2) Det salruna giiller PBL 2:1 vad avser "god bostads-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö" samt
PBL 2:3 vad avser "de boendes och övrigas håilsa".

3) Det iir också uppenbart att bebyggelsen står i strid med NRL 1:7,2:L, Z:3,2:6 och pBL 3:1.,2:Z
och 3:15. Vi menar också att bl.a. regeringsrättens dom 1991:33 kan vara tillämplig i detta
ärende.

4) Vad avser NRL 3:7 om skydd för nationalstadparken skall påpekas att syftet med
inrättandet av nationalstadsparken var att "förstärka områdets natur-, kultur- och
rekreationsvärden". Förslaget till detaljplan kan i de delar som ligger intill Uppsalavägen
(parkeringshus och kontorshus) inte anses vara förenligt med detta syfte. InraÅningen av
nationalstadsparken väster om Uppsalavägen bör av skäl som framgår av ovan ges en grön
karaktär.



Lagen för nationalstadsparken förbjuder exploateringar intill parken som leder tilt påtaglig
skada på parkens natur- och kulturvärden. "Inverkan på ekologiska spridningskorridorer
m.m. och på stads- och landskapsbilden är härvid av betydelse." (prop. 94195:3). Med
påtaglig skada avses åtgärder som kan ha bestående negativ inverkan på de skyddade
intressena (prop 1985/ f§:3, s.777).

Av de skiil som redovisats ovan måste det framstå som klart att den föreslagna planen leder
till en påtaglig skada och att den därmed strider mot NRL 3:7 och vad som i övrigt gäller för
riksintressenas gränszoner enligt förarbetena till NRL.

Angående eventuella kompletteringar av överklagandet

Vi förbehåller oss rätten att vid senare tillfåille komplettera denna text.
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