
15 RFR '98 EE:84 TEFT OF FHYS I]I 4E E 6EE?511

Förbundet för Ekoparken
Haga-Brunnsvikens Vänner
Kommitt€n för Gustavianska Parken

Stockholrn den 8 april 1998

Solna stadsarkitektkontor
taxt7342377
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L Yttrande r1.ä.ä. detaljplaneförslag för kv skogskarlen

Solna kommun har nyligen, tillsammans med Stockhoirns kommun, tagit
ett första positivt steg för nationaistadsparken vid den sk ABA-tomten. Vi
är många som hoppades och trodde att detta var ett rrttryck for ett trendbrott,
och början på ett långsiktigt arbete för att återskapa värden inom parken,

Planerna på en exploatering motsvarande 19.400 kvm intill Assi Domäns
nuvarande lokaler måste däreför uppfaftas som ett svårt bakslag, Det hjälper
inte ati det i en svunnen tid skapades en hyggrätt i området "corn nu flyttats
til1 ett område där den skulle göra mindre skada. Det faktum atf den
fortfarande gör skada på det historiska larrdskapet gör att projektet måste få
en annan lösning. Vi ser i princip två vägar:
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1) byggrätten flyttas tilI mark inom Solna som ligger utanfor
nationalstadsparken.

2) Solna kommun inleder samtal :ned staten för att få staten att aktivt bidra
till en positiv utveckiing inom parken fifr statens medel till
nationalparkerna och tidigare skrivelser från }änsstyreisen till
regeringen). Att staten entagerar sig i detta faII är särskilt rimligt
med hänsyn ti1I vad sorn framgår i planhandlingarna om att
den förra detaijplanen "tilltvingades av staten".

Vi är övertygade att §oina komrnun sjäIva tydligt ser prcblemen rned det
aktuella projektet vad gälier pår,erkan på lanciskapsbilden, den awerkning
som krävs, blockeringen av området som biologisk spridningsr'äg, butler-
refiektionen samt koncentreringseffekten av avgaser från Bergshamra-
vägen. Vi sef, emellertid skäI att ärrdå påminna om cie allnränna
utgångspunkterna för skyddet av nationalstadsparken så som de anges i
propositionen:
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Vidare anges att:

Med, en nationalstadspark avses ett riksintresse sour itar stor betr-delse för det

nationelia kott*rarr#;il;;ä;it tri-t-'a1ä'isregions ekologi äch för rnänniskors

ekreation'

I\- Utveeklingen inom Pärken fl1enff man bör inriktas på:

att förstii'rka områdets natur" kulhrr' och rekreahonsväden och att värna den

blologiska rrångfalden'

L
I detta sarnmanhang firurs det också skät att nämna ett förhåliningssätt sorn

Boverket nyligen ut-vecktat f u^ 
'kri'else 

tilI reggr-mgen (Boverket' Yttrande

titt Inrikesdepartlåeittt, sr-oi-iz'-esoro-ri3s /67' Detaljplan för kv'

Fysikern, Uorrn'öffiätd"", i Siockholms kommun och tän)' Iriär verket

såk", bedöma f',r'ii"iåu skad'a uppstår P,a {et.tri-storiska 
landskapets natur-

och kulturvärdeä*iii trfO"Ug:å[ exploaterirrg menar man att "Slutiigen

krävs en långsiktig bed'omning äv platslns poterttialer'" Dessa skall stäl1as i

relation till föresiääi#ilä;"i+' r'J*t aktdefla fallet vi1l kommunen bygga

på en parkeringrpi^t'' So* t**i''p"ftt''"1t= potential" anger Boverket

ätt istailet "rkupäPäffiäiqä .*ritt å" mindre pa'rk' för tuiluftslivets såviil

som natur.r',, ,!ri;;J- il." fötå;;Åi"s som bebyggelseu skulle innebära

stälIs alitså .*3i'äuttu-*it*t"uiiti *ärkutnyttiinää när verket bedömer

huruvida skada i'ari;;-* "ppto*a 
av den iöreslagna bebyggelsen'

Det tord'e stå utorn allt tviv-el att ornvand'ling av det akfuella området till

natur- ocrt pa'ttä*de skuu" "ä'*-"" 
äy&ät våilkommen utveckling och

vi vädjar därttir-tii'f åof'lu kommäls pt^'lå**. och poiitiker att i en kreativ

and,a söka finn^ ;;iloining fdl +et; äigiAt på samma säft som'kornmunen

agerat i fallet *;ä;;;k*n"vid' den f'd' Hagaterminaien'

L

f

För:
itiiuuoO.t för EkoPår}:"

*:mlm"rLTåJffiåParken
Åaa,L*t
/ neter Schantz

I


