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SAMRADSREDOGÖRELSE

Kv Skogskarlen
Del av fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken, januari 1997
(Ersätter program för detaljplan;

BAKGRI.IND
Gällande detaljplan för kv Skogskarlen medger en kontorsbyggnad på totalt 24.OOO
m2 BTA. En kontrollmätning av befintligt kontor har visat att dess yta är ca
10.600 m2 BTA. Outnyttjad byggrätt är således 13.400. Detta är en korrigering av
siffran 12.000 m2 BTA som tidigare uppgivits vara den outnyttjade byggrätten.

Kommunstyrelsen beslutade den 4 mars 1996 att uppdra åt byggnadsnämnden att
ändra detaljplan för kv Skogskarlen i syfte art möjliggöra ny bebyggelse avsedd för
JM Byggnads och Fastighets AB:s huwdkontor. Skälet var att en ny kontorsbyg-
gnad i enlighet med den gällande planen skulle medföra intrång i parklandskapet
vid Brunnsviken och inverka skadligt på kulnrrmiljön i Bergshamra by. En
kontorsexploatering av sarnma omfattning fast på befintlig parkeringsplats invid
Bergshamravägen skulle innebära att de negativa effekterna minskar. En bebyggel-
se där möjliggörs när befintlig kraftledning, som passerar denna plats, förläggs i
tunnel.

I förslag till fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken, samrådsförslag jan
t997, redovisas projektet och dess inverkan på landskapsbilden illustreras. Enligt
riktlinjerna får exploateringen omfatta högst 12.000 m2 BTA samt att en ny kon-
torsbyggnad ska ha en höjd som inte inverkar negativt på Brunnsvikens vattenland-
skap.

Samrådet om förslaget till fördjupade översiktsplan har genomförts under första
halvåret 1997. Planförslaget har varit utställt på tre platser under samrådstiden,
bl a i biblioteket i Bergshamra centrum. Ett offentligt samrådsmöte hölls den 5

mars. Samrådet har genomförts vid en tidpunl« som sarnmanfaller med planarbetet
för kv Skogskarlen och inkomna synpunkter på projektet har full aktualitet.
Stadsarkiteklkontoret har bedömt att ett särskilt programsamråd i detaljplanearbetet
inte skulle tillföra några ytterligare synpunkter av väsentlig betydelse för beslut om
inriktning av fortsatt detaljplanarbte. Samrådet om förslaget till fördjupad över-
siktsplan för Nationalstadsparken ersätter således ett samråd om program för de-
taljplan för kv Skogskarlen.
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SAMRÅDSYTTRANDEN
Totalt 42 skriftliga yttranden över den fördjupade översiktsplanen om
Nationalstdparken har inkommit. Av dessa behandlar sju exploateringen på kv
Skogskarlen. Markägaren har delgivit sina synpunkter muntligt.

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen kan inte med nuvarande underlagsmaterial bedöma ifall foreslagen ny
lokalisering av ett kontorshus vid en sammanvägd bedomning av forhållandena är
möjlig att genomfora. Åven om det foreslagna alternativet innebär en mindre påtran-
gande bebyggelse än den gällande detaljplanen måste även alternativ utanfor Natio-
nalstadsparken utredas.
Solna kultur- och fritidsnämnd
Det vore en stor fordel om exploateringen kunde minskas eller helst uteslutas.
Kultur- och fritidsnämnden lyfter fram frågan om staden eller staten ytterst blir ska-
deståndss§ldiga om redan lagakraftvunna detaljplaner med byggrätt ogiltigforklaras.
Frågan är ännu inte utredd och klargjord och nämnden hoppas att kv Skogskarlen blir
prejudicerande.
S-olna miljönämnd
Aven om den foreslagna exploateringen innebär en lindring av intrånget jämfort med

den gällande planen, utgör den en stor exploatering på mindre än 200 meter från
Brunnsvikens vatten. Exploateringen genererar trafik med negativa miljöeffekter och
den går emot intentionerna med Nationalstadsparken. Nämnden anser att staden ska
verka for att detaljplanen ändras så att exploateringsmöjligheterna försvinner. (Ulf
Björkman (m), Allan Klingström (Kd) och Curt Fredriksson (Fp) reserverade sig mot
miljönämndens beslut.)
Stockholms skönhetsråd
Den minst dåliga lösningen är att låta ägaren bebygga parkeringsplatsen.
Förbundet fiir Ekoparken och Kommitt6n fiir Gustavianska parken.
Ny bebyggelse vore en olycka for Brunnsviken även om en förläggning på parke-
ringsplatsen är en påtaglig forbättring. Villkoret bör dock vara att nybebyggelsen ffir
lägre takhöjd än befintlig kontorsbyggnad.
Hyresgästfiireningen i Storstockholm, Solna-avdelningen
Detaljplanen bör ändras så att ingen exploatering sker inom 200 meters avstånd från
Brunnsviken.
Föreningen Bergshamra fiir alla
Föreningen Bergshamra lor alla instämmer i forslaget att flytta byggrätten och be-
gränsa utformnigen.
JM Byggnads och Fastighets AB
Fastighetsägaren och exploatören JM Byggnads och Fastighets AB har vid
sammanträffanden med kommunens representanter uppgivit att alternativ som
innebär lägre exploatering än vad gällade plan medger inte kommer att projekteras
även om detta kunde vara ett sätt att undvika att vare sig intrång i park eller bygg-
nadshojd som bryter landskapets horisontlinje inträffar. Att bygga i mindre omfatt-
ning än den byggrätt gällande detaljplan medger skulle stida mot företagets
ekonomiska intressen.

STADSARKITEKTKONTORETS KOMMENTARER
En lokalisering utanför Nationalstadsparken skulle narurligtvis eliminera konflikter
med parkens natur- och kulturvärden. En lokalisering på längre avstånd än 200
meter från stranden men fortfarande inom Nationalstadsparken skulle däremot in-
nebära att konflikter med parkens intressen kvarstod. En lösning som innebär att
man i stället for att bebygga Skogskarlen exploaterar mark utanför fastigheten,
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inom eller utanför Nationalstadsparken, förutsätter dessutom'en överenskommelse
med fastighetsägaren om att kommunen tillhandahåller annan mark för exploate-
ring och påtar sig kostnaderna för markanskaffningen. Alternativt skulle kommu-
nen avstå från intäkter av egen mark. Sådan överenskommelse finns inte, varför
stadsarkitektkontoret konstaterar att det saknas förutsättningar för att genom en
planändring utsläcka gällande byggrätt.

Stadsarkitektkontoret delar uppfattningen aff redan 12.000 m2 BTA är en alltför
omfattande nybebyggelse med hänsyn till Nationalstadsparkens landskapsbild och
dess natur- och kulturvärden. Framförallt skulle en mindre kontorsbyggnad kunna
bli lägre än omgivande träd. Därigenom skulle man undvika den negativa effekt på
landskapsbilden i parkmiljön som uppstår då den naturliga horisontlinjen rill vissa
delar bryts sedd från viltiga platser vid Brunnsvikens stränder. Varje minskning av
byggrätten genom beslut om planändring förutsätts dock, enlighet med vad som
uppgivits av fastighetsägaren, foljas av anspråk på kompensation för den värde-
minskning som uppstår. Överenskommelse i defta avseende mellan fastighetsäge-
ren och kommunen saknas varför förutsättningar för minskad byggrätt genom
planbeslut inte föreligger.

Stadsarkitektkontoret konstaterar att det föreligger stor enighet om att den befintli-
ga parkeringsplatsen är ett bättre läge för en ny kontorsbyggnad än den plats när-
mare stranden och Bergshamra by som gällande detaljplan anger. Även om en ex-
ploatering med 12.000 m2 BTA på parkeringen medför negativ påverkan på land-
skapsbilden finrler kontoret att detta är ett bättre alternativ än den gällande detalj-
planen. Såvida inte överenskommelse om annan markexploatering träffas mellan
fastighetsägaren och kommunen måste enligt stadsarkitektkontoret därför fortsatt
planarbete utgå från detta alternativ. Som inledningsvis angivits kan det t o m bli
aktuellt med upp till ca 13.400 m2 BTA om kravet på att kvarvarande outnyrtjad
byggrätt enligt gällande plan ska motsvaras av byggrätt vid en planändring.

Stadsarkitektkontoret föreslår byggnadsnämnden besluta
att godkänna samrådet om den fördjupade översiktsplanen som programsamråd

för detaljplan för kv Skogskarlen samt
att godkänna inriktningen av fortsatt planarbete i enlighet med stadsarkitektkonto-

rets tjänsteutlåtande 97-125.L
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