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Kommittdn för Gustavianska Parken
Haga-Brunnsvikens Vänner
Förbundet för Ekoparken

Stockholm den 13 juni 1995

Stadsarkitektkontoret
Solna stad

171 86 Solna
fax:734 23 77

Yttrande över detaliplan för kv Jlirvakrog m.m. inom stadsdelen Jlirva i Solna,
upprättad i mars 1990 och reviderad i mai 1995.

Bakerund

Ovanstående organisationer har tillsammans med markägarna Solna stad (kommun-
styrelsen), Rehab Construction AB och Leson AB fått rubricerade ärende för yttrande.

Planärendet rör en nybyggnation för hotell och kontor om 8000 kvm, motsvarande knappt ett
hötorgshus i volym. Högsta höjd är 33 m över Brunnsvikens vattenyta. Placeringen är vid
Ulriksdals trafikplats omedelbart väster Uppsalavägen och söder om Enköpingsvägen.
Då Vägverket planerar att bygga ett s.k. komplett klöverblad vid trafikplatsen skall huset
innehålla tunnlar de för påfartsramper som därvid krävs. Liings Enköpingsvägen planeras
även ett bostadshus om fem våningar innehållande 22 lägenheter.

Vårt yttrande disponeras enligt följande:

* Planprocessen
* Allmänna kommentarer ang. projektet
* Specifika kommentarer ang. projektet med hänsyn till nationalstadsparken
* Sammanfattning

Planprocessen

Planen tillskapades under en överhettad fastighetsmarknad i slutet av 8O-talet. I november
1989 hölls ett allmänt informationsmöte i Ritorp om planerna. Sedan dess har planen
reviderats och avses av kommunen att hanteras som ett enkelt planförfarande enl. PBL 5:28,
dvs berörda får tillfälle att under två veckor yttra sig.

Påtagliga..värderingsförkjutningar gällande exploateringar längs motorvägar har skett sedan
80-talet. Annu större förändringar gäller synen på exploateringsförslagets viktigaste
påverkansområde, det kulturhistoriska landskapet Haga-Brunnsviken-Ulriksdal som sedan
den 1 januari ingår i världens första nationalstadspark.

De som är direkt berörda av planen idag är i många fall andra personer än vad som gällde
1989. Mot denna bakgrund kräver vi att ett samrådsmöten anordnas för såväl de boende i
Bergshamra som runt |ärva krog och att ett normalt utställningsförfarande sedan äger rum.

Allmänna kommentarer ang. proiektet

Att bygga hotell och kontor intill starkt trafikerade motorleder är direkt olämpligt m.h.t
arbets- och hotellmiljö som skapas. Byggnaderna skulle visserligen komma att fungera som
bullerskydd för bostadshusen omedelbart väster därom, men bullerskydd längs vägkanten kan
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klara dessa behov. En bullerkyddande funktion kräver dessutom inte högre (utan snarare
lägre) hus än de trevåningshus som skyddet avser.

Effekten av den 33 meter höga byggnaden längs Uppsalavägen skulle bli att bullret
reflekteras ut mot Brunnsviken och Bergshamra. Totalt sett blir således byggnaden
kontraproduktiv jämfört med alternativa sätt att lösa bullerfrågan.

Det synes uppenbart att säkerhetsaspekterna av bygget måste belysas mer ingående. År det
verkligen acceptabelt att bygga på detta sätt? Vi har med den korta remisstid som stått till
förfogande ej haft möjlighet att penetrera detta, men det finns anledning att i detta
sammanhang påpeka att brandmyndigheterna i Stockholm har mycket kraftfulla
restriktioner för transporter av farligt gods i den s.k. Norra länken. Riskerna borde i det
sammanhanget vara mindre om en vägtunnel är inbyggd i ett hus.

Vi vill i detta sammanhang understryka de tveksamheter som Länsstyrelsen redan 1990
uttryckte vad gäller säväl hälsa som säkerhet. Miljöbelastningen i området är idag dessutom
större.

Specifika kommentarer ang. projektet med hänsyn till nationalstadsparken

Haga-Brunnsviken-Ulriksdal är som natur- och parklandskap en kulturhistorisk enhet vars
grundläggande kulturvärde utgörs landskapet, dess betydande omfattning och
landskapsbilden. Allt som påverkar detta berör således värdekärnan i nationalstadsparken.
Härvid är inramningen till parken kritisk, och området vid norra Brunnsviken är ur denna
synvinkel av strategisk betydelse.

Det finns alla anledning att i detta sammanhang betona det centrala budskapet i
propositionen för nationalstadsparken: "Utvecklingen i nationalstadsparken bör
sammantaget inriktas på att förstärka områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden och
att värna den biologiska mångfalden."

Vi-har nyligen tagit del av Vägverkets positiva planer att anlägga en estetiskt lämtigt
utformad bullervall mellan Uppsalvägen och norra Brunnsviken. Samtidigt har Solna
kommun intresserat sig för att gräva ner kraftledningen genom Bergshamra och norra
Brunnsviken. Ytterligare ett värdefullt initiativ från Solna är ambitionen och den pågående
utredningen om en nedsänkning av Bergshamraleden liksom planerna för Haga Södra.
Allt detta sätter vi stort värde på som ett uttryck för Solnas ökande intresse för miljöfrågor
och i linje med intentionerna för nationalstadsparken.

I detta perspektiv måste det föreslagna bygget betraktas som ett olycksfall i arbetet.
Brunnsviken kräver en grön inramning och en enkel tumregel är att inga nya visuella ingrepp
kan accepteras i Brunnsvikenområdet. Härvid skall också påpekas att det inte bara handlar
om hushöjder utan också om de visuella störningar som ljus från t.ex. kontor och hotell sprider
in i parklandskapet.

Att i det aktuella området tillföra byggnader med en höjd över trädtopparna (c:a 13 meter)
och utan en kraftig vegetationsridä mellan husen och vägen, är därför enligt vår mening
oacceptabelt och ej förenligt med lagen för nationalstadsparken. De låga bostadshus som nu
finns i området är exempel på husvolymer och placering som inte stör landskapsbilden.

I det aktuella området behöver istället allt göras för att läka de sår i landskapsbilden som
har skapats genom byggnader av fypen Järva hotell. Det kan göras genom en aktiv
landskapsplanering med bl.a. trädplantering.
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Sammanfattning

Undertecknade organisationer kan inte acceptera den föreslagna exploateringen som ligger i
ett för nationalstadsparken mycket känsligt område. Vi menar att den strider mot lagen för
nationalstadsparken då den påtagligt skulle skada nationalstadsparkens inramande
landskapsbild samtidigt som den skulle öka bullret i parken. Husplanerna är dessutom
olämpliga m.h.t. den arbets- och hotellmiljö som skulle skapas.

För så vitt kommunen trots våra synpunkter avser att gå vidare med planen kräver vi att
samrådsmöten ordnas med de boende i Bergshamra och Järva och att de följs av ett normalt
utställningsförfarande enligt plan- och bygglagen.

Vi vill betona det centrala budskapet i propositionen för nationalstadsparken: "Utvecklingen
i nationalstadsparken bör sammantaget inriktas på att förstärka områdets natur-, kultur- och
rekreationsvärden och att värna den biologiska mångfalden."

Det finns utomordentligt intressanta möjlighetera att nu konstruktivt utveckla
nationalstadsparken, bl.a. för turism, genom att läka de sår som finns i landskapsbilden.
Till det vill vi gärna medverka, och detta yttrande skall ses som ett uttryck i den andan.

För:
Kommittdn för Custavianska Parken
Haga-Brunnsvikens Vänner
Förbundet för Ekoparken

Adress:
Peter Schantz
Idungatan 10

113,15 Stockholm
tel: 35031 (b)

16 14 (A (a)

fax: 660 75 11 (a)

Förteckning av medlemsföreningar i Förbundet för Ekoparken
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/ Peter Schantz
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Stockholms l:ins hembygdsförbund
Friluftsframjandet Stockholms distriksförbund
Haga-Brunnsv ikens Viinner
Confidencen Rediviva Viinförening-
Ulriksdals slottsförening
Föreningen för Dendrologi och Parkvård
Föreningen Stora Skuggan
Föreningen Äventyrarna
Fältbiologerna
Hyresgästföreningens Östermalmsavdelning
Norra Djurgårdens Viinner
Segelsällskapet Brurursviken
Solna Hembygdsförening
Srockholms Fälrriuklubb
Stockholmskretsen av Sällskapet Trädgårdsamatörerna
Föreningen Stora Skuggan
Stiftelsen Wenner-Gren Center
Ulriksdals hemby gdsförening
Stockholms Ornitologiska Förening
Friskis och Svettis
Stockholms orienteringsförbund
Symbios, Naturskyddsföreningens lokalavd.
vid Stockholms Universitet
Bergianska Trädgårdens Viinner

Naturskyddsföreningen i Stockholm
Svenska Turistföreningens Stockholmsdistrikt
Bellevueförbundet
S altsjöbygdens Naturskyddsförening
Djurgårdens hembygdsförening
Föreningen Narur och Samhälle i Norden
Föreningen Ekhagen
Föreningen Ösrcrmalm
Hembygdsföreningen å Norrmaim
Koloniföreningen B ergshamra
Stiftelsen Rosendals Trädgård
Sofia Hembygdsförening
S olna-Sundbybergs N aturskyddsförening
S tockholm Marathon/Tjejmilen
S tockholm V andrareförening

Naturens Hus
Södermalmsparkernas Vlinner
Vårt Stockhoim
Föreningen Trädens Viinner
Svenska Cykelsällskapet, Stockholmsdistriktet
Segelsällskapet Vega
Svenska Cykelsällskapet, Stockholmsdistriktet
Samfundet S:t Erik


