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Förbundet (ör Ekoparken
Kommitt€n för Gustavianska Parken
Hrge-Brunnsvikeno Vänner

Stockholm den 10 man7997

§rlna stad
Stadsarkitek tkon toret
fax: Ri M63,7342377

Remiscyttrande ang. utställt försl4t till detalilran för
klStqltboxeru Iarva I Solna. dp P 26-006

Srmmrn(attning

PlcnomrÅdel 6ränsar till nationalstadsparken ,rh dess enlrdomräde vid Mellanjärva- l'arken
ar i detta parti slört av exlsterande bebyggelse (Scandic hotell, l(ln och NCC) och tung
trnfik. Syftet med inrättandet ov notionalstodsporkcn vor att "förttärka områdete nafur-,
kultur- och rekreationsvärden", Förslagel lill delaljplan kan i de delar som ligger intill
Uppealavågen (parkeringshus odt kontorshus) inte anses vara förenligt med delta sylte.
lstället måsle det bedömos utgöra cn ncgotiv lnvcrkon på nationclstadoparkenr värden och
därmed en påtaglig gkada, vilkpl inle är förenligt med lagen lör nationalstadsparken.

lnromningcn ov notionolstodsporken vöster orn Uppsalavägen måste ges en grön karaktär
villtet skrrllp dämpa den störande inverkan av redan existerande bebyggelse. l'lanförtlaget
bör dårför om.arbetas så att dtt föreslagnu kolrlorshuvcl och parl.erirrgshuset törläggs pä
onnon plots.

Någre utgångspunkter

ltlanområdcl u16ör en del ov nationaletadsporkcns inramning och ctt viktigt entr6område.
Dess betydelse i detta avseende för allrnånhpten kommer dessutom att ökn vid en eventuell
bebyggelse på Ulrlksdalsfaltet.

lintrdområdel kånnelecknas av aktiv rckrealionsmiliö, kulturhistorisk bebyggclse, fornhda
Sravfält av dignltet och utblicknpunkter 0ver lalrdskapcl, Del år irlog ;lörl av err

kombinotion ov bcbyggclcc intill Uppoalovägen och trafik.

Det detalplanefönlag som nu ställs ut är det (Onitu [örtlugct.till rrpluaterirr6, län5,s
Uppsolovögcn ccdon logcn om nstionalotedoporken tillkom. Ärendct rcser därför ett antal
principiella frågor om vilka värden som planeringen t detta omräde har anledntng, ått ha soln
utgångspunkt.

l.ln aspekt rör behovet av en medveten planenng av hela stråket lengs Upgrsalavagen inom
Solna. Uppl<vslvrrr av dsllo urrrråde sortl erl santnranbindande karaktär inom Solno och som
inlart till huvudstEden måste ägnas stor uppmärksqmhet. Man bör tänlca i termer av en
helhetsuppleyelcc av hög kvatite. Exploatering av ett område mäste säledes underordna slg
trellrrtenu hruv ,xh utgå trån en värdediskussion.

Nalionalstadsparken är en landskspspark, inte en park inne i ett urbant ornråde. En

g,rundlåggande lvalitå i en landskapoprrk är ott dcn syftar till att ge en upplcvclsc ov ett
hndskap inte lv en etad eller dominerande bebyggelse. Denna upplevelse skall krrnna

erhållas när man träder in i parkcn och niir man från ollka platser bllckar ut från dcn.
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En hompaLt stadsl€raktår möter ogs vid den 6omla rtedngrånren Nortull - Roe lagslull-
Utanför har hinills uppränhällits en icke kompakt karaktär pä exploarL,ringarna, Flera
byggnlder har dock blivit oacceptabclt domincrofldGr t.ex. Scandic hotcll.

Ett av det historiska landskapets välden är an distinktionen i karaktärer mellan den gamla
sladen och tillkomrnande bcbyggelse väster onr Uppsala-vögen upprätthålles. I och med
tillkomsten av la6en om nationalstads-parken rnåste emellertid planeringen utgä från
landshapsparhens och den engelska parkens grundvärden. Därmed ställs alhsä väscntllgt
högre krov på ploneringen än vad som varit aktuellt tidigore. I det oktuella omrÅdet ör det
oclrå villigl nll respektera nrllslensåsens dominerande lcarahtär i landsLapet och låta den
framträda. Skalrn I landskapet fäu el fOrtas.

Syftet med inrätlandel av nationalsladsparken var atl "förstärka områdets natur-, kultur-
och rehrealionsvärden". Förslaget till detaliplan kan i de delar som ligger intill
Uppeolovägen (plrkeringshus och kontorohuo) intc onoco voro (örcnligt med dctta oyfte.
lnramningen ay nationålstadsparken väster om Uppsalavägen mäste ges en grön karaktär
vilkel skulle clåurpa den störandc invcrkun ay rrdan cxistcrandc bebyg,gelse. Planförslagel
bör dårför omarbelaa eå att det förrelagna kontoishuaet och parkeringehueet förlägge på
annan Plats,

Legen för nationalstedeparken förbiuder exploeleringer intill perken som leder till påtaglig
skada pä parkeru nalur- och kulturvärden. "lnverkan pä ekologiska spridningskorrido;rer
nr.nr. och på stads- och landshapsbilden åt här virl av betydelur," (prup'. 94.195:3). Mcd"
påtaglig ekada avses åtgärdor som kan ha boståonde ncgltiv inverkan på de skydda&
intressena (prop I9E5/&i:3, s. 'l7l 

).

Att förtågga etl 20 meter högt konlorhus med eo volym mobvargnde ett halvt hötorgehus
samt ett st0rt parkering8hus inrill nationalstadsparkcns enEe vid Metlanjärva mäsre
bcdömos ho en ncgotiv invcrkan på dc shyddadc inlresscna och därmcd ci varr förcnligt
med logen för nationalstadsperken.

l{årvid är det åven cv vikt att sc till planens prejudicerande betydelcc, och dc kensekvcn*cr
på stads, «rch landslapsbild samt bullerniväer som framträder med don nu föreslagna
exploalerlnBsnormen lnvld Uppsalavlgen rIIl vld vldare erploatering i samma anda.
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L lvlot denna bakgrund anser vi att den foreslagna formen och placeringen av bebyggelse intill
Mellanjårva inte kan lcccptcraa i dct att den är påträngandc osh intc retpekterar de krav
som nationålstadsparken ställer-

Tillkommonde hus väster orn Uppaalavägen bör placcros så atl dc mcdger cn bred grön zon
mellnn vägen och bebyggelsen. Husens höjd hiir i detta avsnitt underordna sig vegetationens
potendella mölllghet I detta avseende och bör dårmed lnrc vara högre än ca l2 meter.

För: Förbundet för Ekoperkco Kornmitt6n för Guetevirnekr Puken
Hega.Bmnnsvikens Vänner
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V ice r.rrdfiirand e i Haga-Brunnsvikens Vänner
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