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SAMMANFATTNING

Med anledning planarbetet för prövning av nybyggnad inom fastigheten Haga 2:8 i Solna har Tyréns AB i följande kulturmiljöutredning
beskrivit utredningsområdets karaktär, historik och kulturvärden
samt tagit upp rekommendationer för det fortsatta detaljplanearbetet.
Fastigheten ligger inom Kungliga Nationalstadsparken samt inom riksintresse för kulturmiljövården. i anslutning till den delen av fastigheten som planeras för ny bebyggelse ligger ett enskilt byggnadsminne,
Annelund. Miljön har därmed hög känslighet för nybyggnad med
hänsyn till natur-och kulturmiljövärden. Befintlig bebyggelse är delvis
skyddad i detaljplan (q och Q).
Platsen ligger inom delområdet Brunnsviken i Nationalstadsparken.
Kulturvärden inom området finns i samspelet mellan det gestaltade
parklandskapet och den omgivande naturen. Mötet dem emellan,
inklusive viktiga vypunkter, är ett bärande karaktärsdrag för att förstå
hur naturen skulle upplevas som en integrerad del av området anlagt
av Gustav III. Brunnsviken ska ses som det sammanlänkande elementet i denna parkanläggning. Olika landskapskaraktärers samverkan
innehar stora upplevelsevärden och berättar om den tidens idévärld.
Inom utredningsområdet finns även byggnader och mindre landskapsavsnitt som berättar om den historiska markanvändningen.
Gården Annelund, centralt belägen på platsen har anor från mitten
av 1700-talet. Gården inkluderar förutom huvudbyggnad och trädgårdspaviljong ett ombyggt stall i form av en gymnastiksal uppförd
av Den svenska gymnastikens fader, Pehr Henrik Ling. I den norra
delen av utredningsområdet ligger Linnéaholm med byggnader från
1800- och 1900-talet. Vid både Linnéaholm och det mer ståndsmässiga Annleund finns spår av tidigare trädgårdar. I utredningsområdets
södra del återfinns SAS-koncernens huvudbyggnad ritad av norska
arkitekten Niels Torp. Kontorskomplexet från 1980-talets mitt är ett
av de främsta exemplen på postmodernistisk arkitektur. Dess utförande är genialiskt anpassat till det känsliga landskapet.

vegetation därav värdefulla för både platsens historiska karaktär och
rekreationsvärde.
Platsen innehar viktiga vyer och fondmotiv, med Brunnsvikens vattenspegel i centrum, vilka bör vårdas med tanke på de ideal som här
går att utlösa.
Rekomendationer till föreliggande projekt är att anpassa ny bebyggelse i skala och volym till befintlig bebyggelse och dess gestaltade
omgivning. Målsättningen är att bevara och förstärka dess karaktärsdag och kvaliteter genom restaurering och rekonstruktioner.
Lings väg ska bevaras och Lindarna hamlas på traditionellt vis.
Lokalisera och utformas den nya bebyggelsen med hänsyn till horisontlinje, topografi, och vegetation kring Brunnsvikens engelska
parklandskap och värdefulla platser för utblickar. Lokalisering och
utformning av de nya byggnaderna ska ske så att siktlinjer, utblickar
och fondmotiv inte störs eller bryts.
Minimera intrånget i parkmark genom att låta grönska dominera och
utformas på ett naturlikt och dynamiskt sätt nära anslutning till ny
bebyggelse.
Utveckla landskapet genom restaurering av stigsystem, slyröjning
till förmån för ädellöv och för de naturgeografiska förutsättningarna
såsom bevarande av växlighet på Stockholmsåsen.
Nya vägar och hårdgjorda ytor anpassas till övrigt befintligt stig- och
vägsystem, med grusbeläggning respektive gräs.
Nyplantera växter med lokal proveniens och med utgångspunkt från
omgivningen..
Vårda grönområdena omkring SAS tidigare huvudbyggnadoch koppla
samman stigar i anslutning till byggnaden till omgivande stigsystem.

Kulturhistoriska värden kopplade till kommunikation och rekreation
representeras i platsens historiska väg- och stigsystem. På platsen
finns idag Lings väg, kantad av lindar, vilken historiskt var en del av
den gamla Uppsalavägen. De historiska promenadstråken är även
en del av hur naturen skulle upplevas och är med dess omväxlande
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Sammanfattning

INLEDNING

BAKGRUND OCH SYFTE
Solna stad har inlett ett planarbete för att pröva möjligheten att uppföra en byggnad på del av fastigheten Haga 2:8, på initiativ av fastighetsägaren Fastighets AB Solna Haga. Den aktuella fastigheten ligger
i Solna kommun i anslutning till Brunnsvikens västra strand, strax
norr om SAS koncernbyggnad. Den aktuella platsen för föreslagen
byggnad ligger inom Kungliga nationalstadsparken och ett område av
riksintresse för kulturmiljövården, Solna. I anslutning till plasten ligger Annelund som är ett enskilt byggnadsminne. Väster om området
går E4:an.
Tyréns AB har fått i uppdrag att genomföra en kulturmiljöutredning. Kulturmiljöutredningen ska fungera som underlag inför Solna
stads detaljplanläggning. Kulturmiljöutredningen föregås av tidigare
arbeten; Haga 2:8 Kulturmiljö 2018-02-21och Haga 2.8 Bedömning
utblickar från NSP 2018-10-19.
Utredningen har genomförts av Johanna Alton, kulturgeograf, Louise
Westman, kulturgeograf, Martin Lagergren, bebyggelseantikvarie och
Tobias Mårud, bebyggelseantikvarie.
Kulturmiljöutredningen ska klarlägga områdets historiska bakgrund
och fördjupa analysen av platsens kulturhistoriska värden och fysiska
uttryck för dessa. Rapportens fotografier och illustrationer är utförda
av Tyréns AB, om inget annat anges.

Orienteringskarta över Brunnsviken med fastigheten Haga 2:8.
Utredningsområdet är markerat.

PRESENTATION AV OMRÅDET
Utredningsområdet ligger inom Solna kommun invid Brunnsvikens
västra strand. Väster om utredningsområdet går E4 norrut och på
andra sidan motorvägen möter Västra Frösunda vars kontorsbyggnader är uppförda under de senaste 20 åren och ligger på rad längs
motorleden. Söder om den tilltänkta platsen ligger det tidigare SAS
huvudkontor. Norr om utredningsområdet går ytterligare en motorled, Bergshamraleden.
Ytterligare söder om utredningsområdet breder Hagaparken ut sig
med dess anlagda parkstruktur i engelsk stil. Norr om Berghamraleden ligger Ulriksdals slott och dess omgivande slottsanläggningar.
Kontrasten mellan motorlederna och Brunnsvikens rogivande grönska
är uppenbar.
På fastigheten ligger Annelund som tidigare bebotts av Gymnastikens
Fader Per Henrik Ling. Byggnaden är ett enskilt byggnadsminne och
skyddas enligt 3 kap Kulturmiljölagen (KML). På en kulle mot vattnet
finns en begravningsplats där bland annat han begravd. I den norra



Inledning

delen ligger en äldre liten gård vid namn Linneaholm som tidigare
utgjort torp till Frösunda. Gården finns med i det kommunala kulturminnevårdsprogrammet för Solna och i den fördjupade översiktsplanen för Solna delen av Kungliga nationalstadsparken. I söder ligger
SAS tidigare huvudkontor, en byggnadskomplex som fick stor uppmärksamhet då den stod klar. Den uppfattas som ett av de främsta
exemplen på den postmodernistiska arkitekturen i landet. Byggnaden
är ritad av den danske arkitekten Niels Torp.
Området ligger inom Kungliga nationalstadsparken. Inom en nationalstadsparken får ny bebyggelse och nya anläggningar komma
till stånd och andra åtgärder vidtas, endast om det kan göras utan
intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska
landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.

områdets belägna slottsmiljöer, Haga och Ulriksdal:
B. Haga - Ulriksdals kungliga slottsmiljöer med lustslott och
stora parkanläggningar med nära vattenkontakt, som i sin
utveckling framför allt speglar stormaktstiden, den gustavianska
epoken och 1800-talets första hälft. Miljöerna har ett nära samband med ett större område dominerat av kungarna och staten.
Den kungliga nationalstadsparken är en del av Järvakilen, en av tio
gröna kilar som tillsammans utgör grönstrukturen i Stockholmsregionen. I området finns en av kilens svaga samband avseende grönstrukturen, vilket innebär att det är särskilt viktigt att i samband med
förändring i närområdet, bidra till förstärka sambandet.

Vidare ligger området inom ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Solna [37]som är skyddad enligt 3 kap 6 § Miljöbalken. I
uttrycket för riskintresset nämns de två på var sida om det aktuella
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FÖRUTSÄTTNINGAR
KUNGLIGA NATIONALSTADSPARKEN
Kungliga nationalstadsparken omfattar området Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården och inrättades 1995 som världens första nationalstadspark. Det är ett nationellt intresse att parkens natur-, kultur- och rekreationsvärden tas tillvara och utvecklas vidare. Nationalstadsparken är
skyddad enligt Miljöbalkens 4 kap 7 §, Miljöbalken:
Framtida vård och utveckling av Kungliga nationalstadsparken styrs av
fem ledord, vilka förtydligar parkens kvaliteter och karaktär:

Ovan. Karta över delområdets utsträckning
i Nationalstadsparken.
Utredningsområdet är
markerat i rött. Källa:
Länsstyrelsen i Stockholms län.

•

Kungligt inflytande och Sveriges historia

•

Folknöje

•

Kunskap

•

Biologisk mångfald

•

Hälsa och motion

Hänsynen till natur- och kulturmiljövärden innebär att möjligheterna till
nybyggnad är begränsad. Intrång i parklandskap och naturmiljö får inte
ske. Nya byggnader och anläggningar ska vara väl anpassade till naturen
och till befintlig bebyggelse.
I den proposition som föregick införandet av bestämmelsen (Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården prop. 1994/95:3)
förtydligas avsikten. I avsnittet 9.2 i propositionen står det:
Det följer av syftet med nationalstadsparken att områdets huvudstruktur vad avser natur- och bebyggelseområden inte får ändras.
Nya byggnader och anläggningar som inte behövs för att befintliga
verksamheter skall kunna fungera bör därför i princip inte medges.
Skyddet torde däremot inte hindra etablerade verksamheter inom
eller intill nationalstadsparken från att fungera och utvecklas i
anslutning till tidigare ianspråktagna områden.
Enligt propositionen som föregick beslutet om Nationalstadsparken, bör
utvecklingen i Nationalstadsparken inriktas på att förstärka områdets
natur-, kultur- och rekreationsvärden. Det bör vara möjligt att uppföra
nya byggnader inom de områden som stärker verksamheter, enligt de
fem ledorden (se ovan). Vidare förtydligas avsikten i följande citat som är
hämtat från avsnitt 9.2 i propositionen:
I vård- och utvecklingsplanen för Kungliga nationalstadsparken som
tagits fram av Länsstyrelsen är parken indelad i 15 delområden med
utgångspunkt från landskapets olika karaktärer. Fastigheten ingår i delområdet Brunnsviken. För en komplett redovisning av råd och riktlinjer
enligt vård- och utvecklingsplanen se Bilaga 1 Delområdet Brunnsviken.

Karta över Kungliga Nationalstadsparkens område. Röd ring markerar fastighetens placering i parken. Källa: Länsstyrelsen i Stockholms
län.
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Förutsättningar

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
Det finns en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungliga nationalstadsparken i två delar; en för Solna och en för Stockholms stad.
Planen från 2008 är ett kompletteras med en vård- och utvecklingsplan som länsstyrelsen tagit fram för nationalstadsparken.
I den fördjupade översiktsplanen lyfts bland annat SAS kontorskomplex fram som en stor anläggning som sätter prägel på
omgivande landskap.
I planens övergripande riktlinjer beskrivs hur kulturmiljöerna
inom nationalstadsparken utsätts för olika hot. Ett av dessa hot
inkluderar vanvård och förfall eller olämpliga tillbyggnader med
stilbrott.

Nationalstadsparken
Fördjupad översiktsplan för
Nationalstadsparken, Solnadelen
Antagen av kommunfullmäktige 27 oktober 2008

Stadsbyggnadsförvaltningen Solna stad

Järvakilen och svaga gröna samband. Området är i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050,
utpekad som ett grönt svagt samband i Järvakilen. Utredningsområdet är markerat i rött. Källa: RUFS
2050, Region Stockholm.

RUFS 2050
Enligt den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS
2050) ska natur-, kultur- och rekreationsvärden i mark- och vattenlandskapet säkras och utvecklas. I utvecklingsplanen är den regionala grönstrukturen indelad i tio gröna kilar som är integrerade med
bebyggelse och infrastruktur. Nationalstadsparken ingår i den regionalt viktiga Järvakilen vilket är den längsta av Storstockholms gröna
kilar.
Inom grönkilarna finns gröna svaga samband. I RUFS är det aktuella
området utpekat som ett grönt svagt samband vilket innebär att det
behöver stärkas för att bevara kilens värde och funktioner.

ÖVERSIKTSPLAN 2030 SOLNA
2016 antogs en ny översiktsplan för Solna, Översiktsplan 2030. Översiktsplanen tar upp strategier för bostad- och levnadssituationer, hållbarhet och transport samt tillvaratagande och bevarande av Solnas
olika park-, natur- och kulturmiljöer. En av strategierna är att beakta
och behandla kulturmiljöer med respekt för Solnas historia.



Förutsättningar



Den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken antogs
2008. Källa: Solna stad.

Mål och inriktning för kulturmiljöer i översiktsplanen är att:
•

Kulturminnen och kulturmiljöer skall så långt möjligt bevaras
och göras mer levande.

•

Solnas långa och diversifierade historia skall avspeglas i stadsmiljön.

•

Kulturlandskapets särdrag skall så långt möjligt bevaras.

•

Värdefulla kulturmiljöer och kulturminnen skall inte påtagligt
skadas av den omfattande trafik som går genom kommunen.

För att ta tillvara nationalstadsparkens intressen anges i den fördjupade översiktsplanen följande:
Kulturlandskapet i sin helhet med skogar, öppen mark, vatten och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer
ska bevaras och vårdas. De stora parkerna och konstfärdigt anlagda trädgårdarna, i synnerhet det gustavianska
parklandskapet runt Brunnsviken, ska skyddas med hänsyn
till deras unika kulturhistoriska betydelse. Bevarandemotiven hindrar inte välavvägda förändringar och kompletteringar av bebyggelse och parkmiljöer som innebär en
förbättrad helhetsverkan. De flesta byggnadsminnen och
historiska verk har tillskott från olika epoker och även vår
tid kan ha sina välmotiverade tillägg och förändringar som
höjer kulturmiljöernas värde.
I den fördjupad översiktsplanen redovisas de skyddsvärda områden inom nationalstadsparken, liksom de zoner som präglas
av mer omfattande bebyggelse. Riktlinjer ges för användning
av mark- och vattenområden. Två utvecklingsområden föreslås,
varav ett av dessa utvecklingsområden är Polska Udden, strax
norr om utredningsområdet.
I den gällande detaljplanen för området som fastställdes innan
Nationalstadsparkens tillblivelse (se s. 8) finns det en outnyttjad
byggrätt. Enligt den fördjupade översiktsplanen bör ändras så att
byggrätten släcks ut.

Översiktsplanen betonar vikten av att bevara sammanhållna miljöer
som en del av förändringen i skyddet av och uppfattningen om kulturmiljöer. En sammanhållen miljö för fram kulturarvets helhet och kontinuitet.
Enligt översiktsplanen bör planering och byggande beakta årsringarna
och bebyggelsekaraktärerna. På så sätt kan den ursprungliga karaktären tas hänsyn till, samtidigt som man tillgodoser dagens förutsättningar.
I översiktsplanen är Linneaholm utpekad som kulturhistoriskt värdefull
byggnad och Annelund herrgård är listat som enskilt byggnadsminne.
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GÄLLANDE DETLALJPLAN
För området finns två aktuella planer, P85/0930 och P87/0219. Den
senare ersätter planen från år 1985 i dess västra del (det gröna området och vattnet). Följande användningsbeteckningar finns angivna:
Rn för naturpark
K för begravningsplats
Hd för kontor
Q för kulturreservat
V för vattenområde
Vb för vattenområde med mindre bryggor
Tp för parkering
Planerna anger mark tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik (X1)
respektive gångtrafik (X2). Inom byggnadskvarter för kontor och
parkering anges ej byggbar mark i form av prickmark. I planen har
Linnéaholm skyddsbestämmelser (q), se nedanstående beskrivning.
Markområdet för Annelund betecknas som kulturreservat (Q), se nedanstående beskrivning.
År 1987 fastställdes en ändring och utvidgning av detaljplanen
(P87/0219), så att kontorsbyggnaderna kunde byggas med samma
antal våningar och obruten taklinje i dess helhet. Enligt den gällande
detaljplanen finns en outnyttjad byggrätt.

Särskild miljöhänsyn (q)
Planläggning ska tillse att områden med bebyggelse av särskilt värde från historisk eller ku1turhistorisk synpunkt eller
från skönhetssynpunkt såvitt möjligt bevaras. Byggnad av
större värde ur historisk, kulturhistorisk eller konstnärlig
synpunkt får inte förvanskas, vare sig genom arbeten på
själva byggnaden eller genom bebyggelse i grannskapet.
Dessa stadganden avser inte bara sådana byggnader som
förklarats för byggnadsminnen enligt byggnadsminneslagen utan även byggnader, vars värde från de i stadgandena
angivna synpunkterna är så stort att bevarandet kan sägas
utgöra ett verkligt allmänintresse.

Kulturreservat (Q)
I plan kan under vissa förutsättningar kvartersmark eller
annat område som upptas av befintlig bebyggelse av kulturhistoriskt värde anges som kulturreservat. Bestämmelsen för
sådant område kan ges följande lydelse:
Med Q betecknat område skall utgöra reservat för befintlig,
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Om område betecknas med endast Q får detta anses innebära möjlighet till nyttjande för olika ändamål i vid bemärkelse, såvida detta inte kommer i konflikt med bestämmelsens syfte.

8

Tidigare plan för Haga 2:8, del av Frösundavik, kv. Annelund (P85/0930). I dess östra del, markerat
med grön samt vattenområdet är idag gällande, medan den västra delen närmast motorleden har
ersatts med en senare planen från 1987 (P87/0219), se bild till höger. Källa: Solna stad.

Ändring och utvidgning av detaljplan fastställd 1987.

Naturpark (Rn)

Vattenområde (V)

Områden med parkkaraktär utläggs i regel som allmän plats,
park. När det gäller område där mer omfattande parkanordningar ej avses att utföras och det av andra skäl anses lämpligt kan området anges som specialområde med beteckning
och bestämmelse enligt ovan. I sådant specialområde kan
ingå område med fornminnen som skall bevaras.

Redovisning av ett område som vattenområde innebär att
igenfyllning helt eller delvis av området strider mot planen
och därför ej får ske. Är ett område i stadsplan redovisat
som vattenområde har kommunen rätt att expropriera området om detta erfordras för att kunna genomföra eller trygga
avsedd vattengräns.
Vattenområde med (mindre) bryggor, båthus o dyl (Vb)

Begravningsplats (K)
Område för begravningsändamål regleras vanligen med
denna bestämmelse.

Med Vb betecknat område skall utgöra vattenområde som
icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre bryggor, båthus och dylikt.

Förutsättningar

TILLÄGG TILL DETALJPLAN
Ett tillägg till detaljplaner inom Kungliga Nationalstadsparken i Solna
vann laga kraft 2014. Tillägget syftar till skydda kulturhistoriskt och
ekologiskt värdefulla träd av de flesta trädslag i Nationalstadsparken.
Tillägget utgörs av ett förbud mot att fälla eller skada skyddsvärda
träd och syftar till implementering av miljöbalkens skydd av Nationalstadsparken.
Trädslagen har valts utifrån dess betydelse för den värdebärande
karaktären för Nationalstadsparken. Värderingen av träden utgår från
trädslag, ålder och dimension. Nationalstadsparkens ekologiska värden har identifierats hos alla trädslag men framför allt i ek, alm, ask,
lind, tall och gran.
Till bestämmelsen läggs en utökad lovplikt, vilket innebär att trädfällning kräver marklov. Bedömning av trädets status ska göras av en
person med dokumenterad ekologisk och kulturhistorisk sakkunskap
om trädvård. Bedömningen ingår i ansökan om marklov. Enligt til�läggsplanen är det vissa faktorer som höjer kulturvärdet:
•

viktigt för landskaps- eller stadsbilden ur ett kulturhistoriskt perspektiv

•

trädet berättar om en medveten gestalting

•

trädslaget eller den specifika trädindividen har lång kontinuitet på
platsen

•

att trädet inte har nått sin maximala ålder.

Dessa bör enligt Stockholms stad vägas in, tillsammans med allmänna och enskilda intressen samt naturvärden, vid marklovprövning.
Plankarta tillhörande tilläggsbestämmelser Sträckat område inkluderas i bestämmelserna. Källa: Solna stad.
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NULÄGE OCH KARAKTÄRSDRAG

UTREDNINGSOMRÅDET
Utredningsområdet för den här kulturmiljöutredningen ligger på
den västra stranden av Brunnsviken. Väster om området löper E4:an
mot Uppsala. På andra sidan motorleden ligger Västra Frösundaviks
kontorsbyggnader som bildar bullerskydd för den bakomvarande
bostadsbebyggelsen.
Söder om utredningsområdet ligger det tidigare regementsområdet
Frösundavik, som i dag huvudsakligen rymmer hotell- och konferensverksamhet. Bebyggelsen är varierad och relativt storskalig. Huvudbyggnaden är uppförd empirestil, från tidigt 1800-tal. Miljön inkluderar kasernbyggnader i klassiserande stil från 1920-talet. Övriga
byggnader har tillkommit senare.

Gamla Uppsalavägen,
nu Lings väg, löper
parallellt med motorleden. Vägen kantas av
lindar.

Området utgör en del att ett större rekreationsområdet som är en
del av Kungliga Nationalstadsparken. Rakt igenom området sträcker
sig Stockholmsåsen, vilken har varit föremål för utvinning av sand.
Det har lämnat tydliga spår i topografin i form av gropar, slänter och
höjdvariationer. En stor gräsmatta breder ut sig från åsens släntfot
österut mot vattnet som mynnar i den tidigare vattenfyllda sandtäkten som idag utgör en damm till byggnaden för SAS tidigare huvudkontor.
Som en del av promenadstråket runt Brunnsviken löper en stig av
olika kvalitet, längs vattnet. Stigen länkar samman mot såväl Ulriksdals slott i norr som Hagaparken i söder. Även inom utredningsområdet finns omfattande stigsystem, varav vissa sträckor utgör en del av
det äldre vägsystemet. Den så kallade Lings väg löper parallellt med
motorleden. Vägen är ett bevarat fragment av den tidigare Uppsalavägen. Längs vägen finns det en trädrad bestående av ett antal gamla
beskurna lindar.
I den nordvästra delen finns en dagvattendamm som har anlagts för
vattenavrinning från motorleden. Dammen är till viss del igenväxt och
omges av al.

Dammen vid kontorsbyggnaden har uppstått i samband med sandtäkt.
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Dagvattendammen i utredningsområdets nordvästra del.

Nuläge och karaktärsdrag

I söder ligger den utpräglat postmodernistiska byggnaden för att
rymma SAS huvudkontor på 1980-talet. Tillhörande byggnaden ligger
en cirkelformad bilparkering som utgör en del av den arkitektoniskt
väl avvägda anläggningen. I anslutning till byggnaden har det uppförts ytterligare en kontorsbyggnad under 1990-talet.
Ytterligare bilparkeringar tillhörande kontorskomplexet återfinns
längs med utredningsområdets västra sida, i form av grusade terrasserade ytor.
Mitt i utredningsområdet ligger gården Annelund med anor från mitten av 1700-talet. Det är en av få byggnader från den tiden som finns
kvar från gustaviansk tid - en guldera i Brunnsvikens historia, då Gustav III lät uppföra en rad enegelska parker och ett antal mindre gårdar
och byggnader längs vikens stränder. I Annelund bodde under tidigt
1800-tal Per Henrik Ling mer känd som ”den svenska gymnastikens
fader” med sin familj. Centralt på gårdstunet finns ett minnesmärke
efter honom och på åskrönet i utredningsområdets nordöstra del
återfinns hans familjegrav, den så kallade Lingsgrav..

Parkeringsytor längs med
områdets västra sida.

Lings grav är markerad med en 3,5 meter hög rest sten med skriften
”Ling 1776-1839” . Stenen är stående i en rund jordfylld sockel. Det
är inte bara PH Ling som begravts här, flera av hans familjemedlemmar vilar också här. Det är fortfarande tillåtet med gravsättningar på
platsen. För skötseln ansvarar Solna kommun. Området är inhägnat
med ståltrådsstaket och oxelhäck. Graven finns registrerad i fornminnesregistret som en övrig kulturhistorisk lämning (L2015:6040).
Linnéaholm i utredningsområdet norra del är en liten gård bestående
av två gula byggnader. Platsen har en lång bebyggelsekontinuitet
även om nuvarande byggnader härrör från 18-1900-tal.
I utredningsområdet dominerar tall framför allt på åsryggen. Men här
finns även ek och lind. Här finns även omfattande bestånd av mer
triviallöv. För mer information om förekomst av träd finns en trädinventering för området.

i Utredningsområdet nordöstra
del finns Lings grav markerad
med en rest sten (L2015:6040).
Källa: Solna bildarkiv.
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Huvudbyggnaden på Annelunds gård är uppför på 1700-talet. Gården med omgivande
skyddsområde byggnadsminnesförklarades 1965.

ANNELUND
Annelunds gård består av tre byggnader, huvudbyggnaden, stallet
som är ombyggt till gymnastiksal och den så kallade Trädgårdspaviljongen. Gården byggnadsminnesförklarades år 1965 och skyddas
enligt 3 kap. Kulturmiljölagen.
Huvudbyggnaden är uppförd under mitten av 1700-talet, i en och
en halv våning med slätputsade, ockrafärgade fasader. Den vilar på
en putsad stensockel, avfärgad i grått, och kröns av ett plåttäckt,
svartmålat mansardtak. En välvd källare finns under östra delen av
byggnaden. Väggarna är huvudsakligen av reveterat timmer men
består delvis av tegel. Båda långsidornas fasader, mot nordväst och
sydöst, är försedda med varsin centralt placerad frontespis. På norra
sidan skjuter frontespisen på bottenvåningen ut i en bågform krönt
av en balkong, södra sidan finns en öppen förstukvist under plåtklätt
tak. Fasaderna är utsmyckade med putsade vita gesimser, hörnkedjor och pilastrar, vita snickerier på förstukvisten och ljust grå-brutna
snickerier i fönster, fönsterluckor och entréer. Invändigt lät Ling
bland annat skapa en halvcirkelformad sal på bottenvåningen och en
valvtäckt sal på övervåningen. Byggnaden utgör ett gott exempel på
empirens arkitektur och inredningskonst.
Gymnastiksalen som tidigare har utgjort ett stall. Stallet är äldre men
ombyggnaden till gymnastiksal genomfördes på 1820-talet. Byggnaden vilar på en låg stenfot, delvis kompletterad eller ersatt av betong.
Väggarna består dels av korsvirke med tegel, dels av enklare stolpverk. I nordvästra delen finns det tidigare stallets timmervägg kvar.
Fasaderna är huvudsakligen panelade, locklistpanel på nedre delen
och enkel brädpanel på överdelen. Fönster finns i varierade storlekar
och utföranden, samtliga är spröjsade. Byggnaden kröns av ett papp-
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På 1820-talet byggdes det dåvarande stallet om till gymnastiksal.

Trädgårdspaviljongen nordöst om huvudbyggnaden har tidigare fungerat som bostad.

klätt pulpettak. Dörrarna är svartmålade enklare och panelklädda och
luckorna har samma utformning som panelen.
Nordöst om huvudbyggnaden ligger en mindre byggnad, kallad trädgårdspaviljongen. Byggnaden är troligen uppförd i två etapper, den
första år 1923. Byggnaden har tidigare fungerat som bostad och rymmer två rum och kök samt förstuga. Fasaderna har ett omsorgsfullt
utfört detaljarbete i nyklassicistisk, gustaviansk stil. Grunden är putsad och avfärgad i svart, möjligen gjuten. Fasaderna är klädda med
locklistpanel och utsmyckade med pilastrar i hörn och mellan fönstren på huvudfasaden mot sydväst och tandsnitt i takfoten. Fönster
och dörr är spröjsade, har bågformad överdel och ett undre fält med
cirkelornering. Fasaderna är målade i en varm ljust grå kulör med
ljust blågröna orneringar och snickerier i bjärt kontrast. Det valmade
sadeltaket är klätt med svartmålad plåt i skivformat.
Trägården är mycket enkelt utformad. Men man kan fortfarande
skönja grusgångar, rundlar och andra anläggningar i form av
nivåskillnader i gräset, centralt placerade detaljer såsom flaggstång,
träd och ett minnesmärke (L2015:6098) av brons på ett stenfundament. På sidan stenen står texten”Svenska gymnastiklärarsällskapet
uppsatte denna minnestavla vid sitt 50 årsjubileum. 21-5-1934”. På
den västra sidan finns ett huvud i profil av PH Ling med texten ”18221839 bodde gymnastikens skapare Per Henrik Ling samt uppväxte
hans son Hjalmar Ling, främjare av faderns verk”. Nordost om huvudbyggnaden finns ett antal äldre fruktträd och i anslutning till dessa
en tennisbana.
Idag står byggnaden outnyttjad sedan ett antal år.

Minnestavla Per Henrik Ling, ”Den svenska gymnastikens fader”.

Nuläge och karaktärsdrag

På flygbilden syns hur SAS kontorskomplex vilket består av sex stycken byggnadskroppar.
Källa: Solna stad.

SAS koncernsbyggnad är med sina komplexa byggnadskroppar. Till höger i bild syns
byggnadens entré.

SAS TIDIGARE HUVUDKONTOR

Brunnsviken i norr där byggnaden öppnar sig med matsalar och uteservering vid en vattenspegel i form av en konstgjord sjö.

Byggnaden tillkom åren 1985–87 efter en arkitekttävling där nio
utvalda arkitektkontor i Sverige, Danmark och Norge deltog. Vann
gjorde den norska arkitekten Niels Torp vars bidrag på ett skickligt
sätt inpassade den kontroversiella byggnaden i ett tidigare grustag,
en redan sargad del av Brunnsvikens skyddade natur. Arkitektens
utformning av byggnaderna tar väl tillvara på platsens topografi. Det
stora byggnadskomplexet, ca 63 000 m² uppdelat på sex byggnadskroppar, är inpassat i omgivningarna så att det från de flesta håll ger
ett förvånansvärt måttfullt intryck. Arkitekturen är dock allt annat än
måttfull, det är en avancerad och vågad företrädare för 1980-talets
high-tech-arkitektur. Med dramatisk utformning, lekfulla linjespel och
effektfulla växlingar genom volymuppdelningar och medvetet nyttjande av materialen, gips, stål, glas och aluminium har ett verkningsfullt arkitektoniskt uttryck skapats med en komplex men samtidigt
harmonisk form.

De sex byggnadskropparna har var och en sin individuella prägel.
Höjderna varierar från tre till sju våningar. De fem enheterna i huvudbyggnaden är utformade som U-formade gårdar öppna mot landskapet med ena sidan som ”vägg” in mot anläggningens huvudgata.
De oregelbundet formade enheterna har sitt eget distinkta särtryck
betonat av en individuell, försiktig accentton i färgsättningen. Väggarna har två utformningar, täta, slutna fasader med glasfiberarmerade gipsskivor och indragna fönster mot vägen och ut mot gårdarna
”lätta” fasader med stora glasytor, rostfritt stål och bröstningar av
screentryckt glas i grön kulör. Mot i huvudsak söder har de ”lätta”
fasaderna fasta solskydd utformade i en tunn, lackerad aluminiumkonstruktion med smala lameller som skapar mönster av ljusränder
på fasaderna.

Byggnadskropparna som bildar byggnaden binds samman av åttiotalets signum framför andra – den glasade gatan. Den överglasade
centrala inomhusgatan, med grönska och vattenkonster, följer stegvis markens höjdskillnad, från entrén i den södra änden ned mot



Nuläge och karaktärsdrag

Stor vikt har lagts på att konstruktionen av centralgatans klimatskal
ska vara så smäckert som möjligt, med tunnast möjliga fackverk och
minimalt antal spröjs. Huset och i synnerhet centralgatan ger ett
öppet intryck, förstärkt av att de tvärgående spängerna försetts med
glassidor istället för räcken för att inte påverka upplevelsen av rymd.

De sex byggnadskropparna varierar i höjd och utformning.

NIELS TORP
Den norska arkitekten född 1940 i Oslo började sin karriär
inom familjeföretaget Arkitektene Torp & Torp vilken drevs
av hans far och farbror. I mitten av 1980-talet hade niels
torp vunnit stort allmänt erkännande i Norge varpå han tog
över byrån som nu kallades Niels Torp AS arkitekter MNAL.
Vinsten i arkitektävlingen för SAS i Frösundavik gav honom
dessutom nordiskt erkännande.
Niels Torp har stått bakom flera byggnader kopplade till flyget, bland annat British Airways huvudkontor vid Heathrow
samt Nils Ericsonterminalen i Göteborg och Oslos terminalbyggnad med hotell för Oslos flygplats Gardemoen. Förutom
flera kontorsbyggnader och bostadsområden har Niels Torp
dessutom, tillsammans med Biong & Biong arkitekter, ritat
arenan Vikingskipet, vilken användes under bland annat vinter-OS 1994.
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LINNÉAHOLM
Linnéaholm består av två byggnader, ett bostadshus från år 1923 och
ett äldre bostadshus med delfunktion som ekonomibyggnad, uppfört
under senare delen av 1800-talet. Byggnaderna har beteckningen (q)
i gällande detaljplan, vilket innebär att byggnaderna är av särskilt
värde från historisk eller ku1turhistorisk synpunkt och att de inte
får förvanskas, vare sig genom arbeten på själva byggnaderna eller
genom bebyggelse i grannskapet (se planbeskrivning s. 8).
Den västra byggnaden är ett kombinerat bostadshus och ekonomibyggnad. Det var placerat som flygel öster om den tidigare huvudbyggnaden, som var en reslig trävilla i två och en halv våning med
mittrisalit med inglasade veranda i två våningar mot Brunnsviken. Till
gården hörde även andra ekonomibyggnader och en badstuga.
Byggnaden ligger i suterräng, lutningen är utnyttjad för förråd eller
arbetsbod i södra delen av huset, i resterande del finns källarutrymme – under bostadsdelen. Byggnaden har en kraftig grundmur
i natursten, nedtrappad under södra delen och öppen mot söder.
Ytterväggarna, som enligt obekräftad uppgift har murverk av tegel,
är putsade och avfärgade i ockragul kulör. Sannolikt har södra fasaden regelstomme. Fönsterna är ersatta eller täckta med blindfönster
målade på träskivor. Båda gavelrösten är klädda med locklistpanel, i
den södra finns en lucka och den norra är försedd med ett blindfönster. Även södra gavelns fasad är täckt med locklistpanel. Byggnaden
täcks av ett sadeltak klätt med falsad plåt, med parallella hakfalsar.
Taket har relativt djupa språng med enkelt ornerade tassar. Den enda
skorstenen är putsad och försedd med en enkel utkragning med plåtklätt krön.

Bostadshuset från 1923 började på 1990-talet att användas som kontor.

Det nuvarande bostadshuset, tidigare kallat Östra Linnéaholm, är
uppfört i nationalromantisk stil. Byggnaden fick ändrad användning,
till kontor, ett par år innan 2000-talet. Den är uppförd med ett, för
den tiden, ovanligt modernt gjuten grundmur, vilket troligen är ett
avtryck från Erik Josephsons rationaliserade byggande i hans uppdrag
för Försvarsmakten.
Byggnaden är uppförd i 1,5 våningar samt källare. Ingång till källaren
sker utifrån. Väggarna är klädda med gulmålad lockpanel. Mot väster
finns huvudingången vars förstukvist har vitmålade snickerier, även
dörrar och fönster är vitmålade. Ett lunettfönster finns i tak över förstukvisten. Byggnaden kröns med ett mansardtak, klätt med lertegel.
Skorstenen är klädd med plåt. Byggnaden har en bibehållen karaktär,
trots delvis okänsligt utförda åtgärder, så som den sekundärt tillkomna lockpanelen.
Den omgivande trädgården är något igenvuxen. Fortfarande kan man
dock se att det funnits en trädgård. Byggnaderna är omgivna av kulturväxter och fruktträd. Det finns även spår efter grusade ytor framför huset.
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En äldre byggnad från senare
delen av 1800-talet är kombinerad bostads- och ekonomibyggnad.

Nuläge och karaktärsdrag

HISTORIK

BYBILDNING OCH
MARKANVÄNDNING
Genom utredningsområdet sträcker sig den mäktiga Stockholmsåsen.
Markområdet har tidigare tillhört Frösunda by. Byn etablerades redan
under yngre järnåldern vid en vik till den dåvarande Fröfjärden som
var en del av Östersjön.
Under medeltiden expanderade jordbruket och byn var med dess fem
gårdar, störst i Solna socken. Under tidigt 1600-tal delades byn i två
och blev Övre och Nedre Frösunda.
I slutet av 1600-talet bedrevs utmarksbete på åsen. Åkermarken har
lagat väster om gårdsbebyggelsen, på den mark som idag utgör Frösundavik, på andra sidan E4. Sannolikt fanns det även stora möjligheter att komplettera jordbruksnäringen med fiske.
Den gamla Uppsalavägen löpte genom området längs västra foten av
åsryggen, på väldränerad mark (se karta till höger). Vägen utgjorde
huvudled norrut i landet från huvudstaden. På en karta från år 1702
kallades vägen Stora Vägen åth Upland. Uppsalavägen utgjorde en
förlängning av vägen norrut från Stockholms slott via Drottninggatan
och Norrtullsgatan genom Norrmalm. Vid Norrtull lämnade den Stockholms stadsgräns. Här etablerades stockholmstraktens äldsta kvarvarande utvärdshus, Stallmästaregården, vid mitten av 1600-talet.
I slutet av 1700-talet hade Annelund tillkommit på nedre Fräösundas
ägor. Gården omgavs enligt kartan från år 1789 (se s. 16) av en symmetriskt planerad park och trädgård, med gångar och gräsparterrer.
Gården var indelad i två tun, enligt gängse gårdsstruktur i Mälardalen. Det ena för ekonomibyggnaderna och det andra för bostadshusen med huvudbyggnad och två flankerande flyglar. Norr om Annelund fanns gårdens ängsmark, där man utvann vinterfoder till djuren.
En stig ledde från Annelund till stranden där gården hade en brygga.



Historik

Ägomätningskarta över Övre och Nedre Frösunda upprättad 1699. Utredningsområdet i kartans övre
del är ännu inte bebyggt och består av skog. De lägre partierna nedanför Stockholmsåsen var uppodlade. Källa: Lantmäteriet.

Vid Katze viken i norra delen låg ett litet torp, på platsen, där Linnéaholm ligger idag. Snett över vägen hade en av Nedre Frösundas
gårdar flyttats. Vid den här tiden hade även Frösundavik tillkommit
söder om Annelund (se karta på s. 16).
Etthundra år senare hade Annelund delats i ett Nedre och Öfre. Två
ekonomibyggnader hade försvunnit. Ängsmarken norr om gården
hade lagts under plogen. Längs Uppsalavägen och kring parken hade
ett antal träd planterats. En gångväg till Lings grav och runt den norra
åsklacken hade anlagts. Fortfarande fanns det en vattenspegel på den
plats där Katze viken tidigare legat. Vid Linnéaholm hade ytterligare
en byggnad tillkommit. Ytterligare ett torp hade etablerats, Skuggan
som låg mellan Frösundavik och Annelund. Frösundavik hade expanderat och vägarna kantades med alléer (se karta på s.16).

Annelunds herrgård med omgivande parkanläggning. I söder
återfinns den så kallade fä gården med ekonomibyggnaderna.

Vid mitten av 1900-talet hade den östra delen av utredningsområdet tagits i anspråk för sandtäkt. Nordöst om Annelund stod en rad
med baracker som tillhörde verksamheten. Annelunds park hade
kompletterats med köksträdgård och den lilla trädgårdspaviljongen
hade tillkommit. Den tidigare stigen ner till vattnet hade prytts med
en allé. Ytterligare trädgård, sannolikt ett trädgårdsland hade anlagts
norr om Annelund på platsen för den tidigare Nedre Annelund. Vid
Linnéaholm fanns en park med ett trädkantat stigsystem. Söder om
Annelund mot vattnet låg ytterligare ett antal baracker som tillhörde
Frösundavik där Svea Ingenjörsregemente (Ing1) hade sin verksamhet
förlagd fram till år 1970.
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Illustrationerna redovisar markanvändningen 1789, 1870-tal och 1950-tal.

Utdrag ur en ägomätningskarta över Nedre Frösunda från år 1789. Nu har Annelund och Frösundavik tillkommit. Vägsträckningen förbi Annelund är delvis densamma som dagens Lings väg. Källa: Lantmäteriet:
Utdrag ur konceptkartan till den häradsekonomiska kartan från omkring 1870-tal.
Här kan man se att det har funnits ytterligare ett antal byggnader på fastigheten,
innan E4:an byggdes och breddades. Av kartan framgår även det stigsystem som
fanns innan fastigheten bebyggdes på 1980-talet. Sandtäkten hade ännu inte börjat
utnyttjas. Källa: Lantmäteriet.

16

Utdrag ur den ekonomiska kartan från år 1951, Djursholm 10i7f53. Kartan visar
sandtäkten med tillhörande byggnader. På kartan syns även E4:an. Källa: Lantmäteriet.

Historik

På den häradsekonomiska kartan går det
att skönja Annelunds
tidigare trädgård. Källa:
Lantmäteriet.

PER HENRIK LING

BYGGNADER I
UTREDNINGSOMRÅDET

Fotografi av Annelunds herrgård, huvudbyggnaden, cirka 1900. Källa: Solna bildarkiv.

Per Henrik Ling, var en svensk gymnastikpedagog
och skald som var född år 1776 och dog år 1839.
1813 fick Ling tillstånd att i Stockholm upprätta en
gymnastisk anstalt för utbildandet av gymnastiklärare
för skolan och armén, Gymnastik- och idrottshögskolan, Gymnastiska centralinstitutet. Ling kom att
bli skolans chef under närmare 25 år. Han kallas ofta
för den svenska gymnastikens fader. Ling utvecklade
även ett system för massage och muskeltöjningar.
Denna teknik kallas idag klassisk eller svensk massage, och är den mest spridda formen av massage
i västvärlden. Ling skrev dikter i götisk, romantisk
anda, exempelvis Gylfe (1810) och även historiska
skådespel och visor som Tiggargossen (1806). Ling
bodde på Annelunds herrgård från 1822 till sin död
1839. Ling är begravd strax nordost om gården.
Porträtt målat av J G Sandberg hämtat från Riksarkivet.

ANNELUNDS HERRGÅRD
Väster om Annelund, tidigare Övre Annelund, låg från senare hälften
av 1800-talet Nedre eller Lilla Annelund, även kallat Annelunds färgeri. Gården som ursprungligen avsöndrats från ”Övre Annelund”, var
ursprungligen ett torp under gården Nedre Frösunda men avstyckades mot slutet av 1700-talet och blev ett så kallat sommarnöje.
Den förste kände arrendatorn, grosshandlare Erik Giers, nyttjade det
som sommarnöje under åren 1766–77. Det var under Giers tid som
Annelund fick sitt namn, efter hustrun Anna Maria. Under slutet av
1700-talet förändrades torpet till en mer ståndsmässig miljö med
en köksträdgård, park, huvudbyggnad, två flyglar och ytterligare två
byggnader inom gårdstunet. Sannolikt fanns flera ekonomibyggnader
en bit från mangården.
År 1822 förvärvades fastigheten av Per henrik Ling, ”Den svenska
gymnastikens fader” Ling var en föregångsman inom gymnastiken,
även internationellt, och grundade Gymnastiska centralinstitutet år
1813. Han var även författare och var under en tid medlem i Svenska
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Akademien. År 1825, lät Ling anpassa det gamla stallet efter sina
behov, bland annat för att åstadkomma bra utrymmen för kroppsövningar. Stallet breddades mot sydväst, förlängdes mot sydöst och fick
en ny takresning. Ett övre våningsplan inreddes längs västra långsidan. Bottenvåningen inrymde sadelkammare, foderrum, kohus för 6
kor, gethus, fårhus, hönshus, vedbod och vagnshus. Övervåningen
rymde mangelbod, gymnastiksal och foderrum.

År 1985 köptes Annelund av Solna kommun som samma år sålde
området vidare till SAS vilka lät renovera Annelund som kom att
användas för representation. Samtidigt lät man anlägga en tennisbana nordost om huvudbyggnaden. Annelund förklarades som byggnadsminne år 1965.

Efter Lings död var Annelund fortsatt i familjens ägo fram till år
1846. Därefter bytte gården ägare ett flertal gånger. År 1922 övertog
Fortifikationsförvaltningen gården som nu kom att användas som
bostad åt regementschefen. Under 1920-talet uppfördes trädgårdspaviljongen. Även köksträdgård och parkanläggning restaurerades,
bland annat med en grusgång fram till huset förbi den minnestavla av
brons som Svenska gymnastiksällskapet satte upp över Ling år 1934.
Ett fågelbad lagades och de gamla äppleträden beskars, liksom de
hamlade lindar som inramar gården.
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LINNÉAHOLM
Platsen för Linnéaholm, i norra delen av fastigheten, utgjordes tidigare av en höjd mellan Brunnsviken och Katze viken. Idag finns en
damm på platsen för viken.
Enligt kartan från år 1789 låg där ett litet torp. Torpet har legat under
Lilla Frösunda och senare Annelund. Sommaren år 1887 köpte änkefru Augusta Lovisa Pettersson det gulputsade torpet som då fått namnet Linnéaholm, och lät avstycka det.
Under Svea Ingenjörskårs tid uppfördes ytterligare tre hus; Södra Linnéaholm med två bostadshus och Stora Linnéaholm med sex lägenheter. Båda är i dag försvunna i samband med E4:ans breddning. En
mindre officersbostad finns kvar på platsen. Bostadshuset byggdes år
1923 efter Erik Josefssons ritningar i nationalromantisk stil. År 1985
köptes Linnéaholm av Solna kommun som samma år sålde det vidare
till SAS.

På fotografiet från sekelskiftet 1900 syns den tidigare huvudbyggnaden vid Linneaholm. Till vänster i bild syns den kombinerade bostadsoch ekonomibyggnaden som finns kvar på platsen idag. Källa: Solna bildarkiv.

T.v. Illustrationen visar Linnéaholm och Annelund
år 1951. På kartan syns bebyggelsen, och delar
av stigsystemet som knöt samman dem samt
Annelund trädgård.
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SAS TIDIGARE HUVUDKONTOR
Under 1900-talet ägde flera ändringar rum inom det aktuella utredningsområdet som senare präglat dess karaktär. Delar av området
användes för sandtäkt. År 1975, samma år som Solna kommun köpte
området, såldes en del av marken till SAS. Förutom att SAS använde
den äldre bebyggelsen till kontor byggde de även en ny kontorsbyggnad. En av de äldre täktgroparna kom att nyttjas och anläggas som
damm intill byggnaden.
Kontorsbyggnaden stod inflyttningsklar 1988. Byggnaden är ritad av
den norska arkitektgruppen Niels Torp NS och har en oregelbunden
och upplöst form med fasader av glas och ljus aluminium.
Bild tagen i slutet av 1980-talet då kontorsbyggnaden var färdigställt. Till vänster syns den
cirkelformade parkeringen man möts av som besökare. Källa Solna bildarkiv.
Ortofoto från 1960tal. Bilden visar hur
området såg ut innan
SAS tidigare huvudkontor byggdes. Byggnaden kom att följa
höjdryggen. Källa:
Lantmäteriet.
E 671160

Den stora kontorsbyggnaden placerades medvetet på en naturskön
plats, där närliggande växtlighet bevarades, bland annat i sydöst. Till
kontorskomplexet anlades flera parkeringar, bland annat en cirkelformad parkering.

N 6585010

1:4 696

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

Efter att ha köpt marken av Solna kommun började SAS att bygga sitt huvudkontor efter
ritningar av Niels Torp. Källa: Solna bildarkiv.
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Flygfoto från år 1938. Sandtäktens omfattning framgår av bilden. SAS tidigare kontorsbyggnad placerades senare längs åsen. En av täktgroparna, som skymtar i bakgrunden, blev senare den damm som
finns norr om byggnaden. På flyfotot syns även Lings väg.
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BRUNNSVIKEN OCH DEN
ENGELSKA PARKEN
Ett centralt tema i utredningsområdets utveckling är Brunnsviken
och dess parklandskap. Brunnsviken utgör en central del i den stora
parkanläggning som Gustav III lät uppföra under senare delen av
1700-talet. Hagaparken, Pipers park, Tivoliberget och Bellevueparken
är anlagda enligt den engelska parkens parkanläggningsstil som tog
form i England och som under främst 1700-talet spred sig till flera
andra länder, bland annat Sverige.
Stilen präglas av lummig grönska och mjuka naturliga former och
utgör en tydlig stilbrytning mot den regelbundet strikta franska stilen
och barockens ideal med hårt tuktad växtlighet och fyrkantiga, symmetriska former.

Pipers generalplan för
Hagaparken upprättad
1781. Syftlinjer och siktaxlar var något Piper
lyfte fram som väsentligt
för upplevelsen av parken.
Källa: Wikipedia.

I utformningen av den engelska parken eftersträvas långa utblickar.
Stor vikt läggs vid kontraster och motsatsförhållanden såsom ljus och
skugga, öppet och slutet, naturligt och tuktat. I upplevelsen av parken inkluderas omgivande landskap, där exempelvis vilda naturpräglade lanskapspartier ställs mot parkens medvetet anlagda estetiska
ideal.
Den naturliga park- och trädgårdsstilen slog igenom under senare
delen av 1700-talet och blev snart så dominerande att man inte
bara använde den vid nyanläggningar, utan även byggde om gamla
trädgårdar genom att anlägga små kullar, dalsänkor och slingrande
bäckar med välvda broar, i försök att ge intryck av ett naturligt landskap. Med denna trädgårdsstil eftersträvas att växterna utvecklas
naturligt. Vägarna anpassas till landskapet och vegetationen och
anläggs i slingrande former.
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Långa och vackra siktlinjer och blickfång från platser med utblickar
anlades. Man nöjde sig inte med att behandla endast den anlagda
parken, utan försökte även avhjälpa brister i den omgivande naturen
(naturförsköningskonst), genom att öppna för vackra utsikter, ta bort
alltför tydliga spår efter människors ingripande och så vidare, såsom
hägnader och bruksvägar.
Hagaparken söder om utredningsområdet är Sveriges kanske främsta exempel på en engelsk parkarkitektur, med dess stora gräsytor,

halvöppna hagar omväxlande med skogspartier och byggnader av
olika slag, karaktäriserar parken denna trädgårdskonstens huvudriktning.
Brunnsvikens omgivande landskap med slåtterängar, betesmarker
och skogklädda höjder var en perfekt utgångspunkt för det idealiserade, upplevelsebaserade landskap som de engelska parkerna
utgjorde, där kopplingen mellan parkanläggningarna och det omgivande landskapet var en viktig del. I detta parkkomplex utgjorde
vattenspegeln länken mellan utblickar och blickfång eller siktlinjer.
Vattnet möjliggjorde upplevelsen av kontrasterna mellan tuktade respektive vilda eller pastorala partier.
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STATENS NÄRVARO
Söder om utredningsområdet ligger Frösundavik. Frösundavik var
ursprungligen namnet på ett torp under Frösunda, vid namn ”Snåltäppan”. Namnet ändrades i samband med att grosshandlare Carl Ernst
Oldenburg fick arrendera torpet på 1760-talet. Han bebyggde det
också ståndsmässigt. Frösundavik köptes år 1809 av en annan grosshandlare, Nils Settervall som lät bygga om huvudbyggnaden i stram
empirestil.
År 1917 köpte staten genom Järvafältskommissionen hela området; Frösundavik, Annelund och Linnéaholm. Huvudbyggnaden på
Frösundavik blev kanslihus i det nya Svea ingenjörregemente (Ing
1). Den praktfulla allén anlades. Allén finns kvar och kallas idag Frösundaviks allé. Regementet byggdes senare om till kontor och konferens- och hotellverksamhet.

Regementsbyggnaden färdigställdes
1922. På fotografiet från 1923 får
militäranläggningen besök av kung
Gustaf V. Byggnaden används idag
som kontor- och konferensanläggning. Källa: Solna bildarkiv.

År 1970 flyttade regementet från Frösundavik till Almnäs i Södertälje.
Därefter avvecklades successivt den militära verksamheten inom
utredningsområdet och år 1985 köptes både Frösundavik, Annelund
och Linnéaholm av Solna kommun som sålde av delar till SAS.

På kartan upprättad 1934 syns hur flera byggnader uppförts i Frösundavik.
Byggnaderna var kopplade till militären. Källa: Stockholmskällan.
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På den ekonomiska kartan upprättad 1951 har fler byggnader inom Frösundavik tillkommit. De nordliga byggnaderna fick senare lämna plats åt SAS
koncernbyggnad.
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KULTURVÄRDEN

KUNGLIGA
NATIONALSTADSPARKEN
Utredningsområdet ligger i Kungliga Nationalstadsparken, i delområde Brunnsviken. I den lagstiftning som reglerar nationalstadsparkens bevarande och utveckling står att ny bebyggelse och nya anläggningar endast får komma till stånd inom nationalstadsparken om det
kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det
historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas (4 kap
7§ mb). Här följer redogörelse för de kulturvärden inom nationalstadsparken som har bäring på det aktuella utredningsområdet.

BRUNNSVIKEN – LANDSKAP SOM KRÄVER SÄRSKILD
UPPMÄRKSAMHET
Vård- och utvecklingsplanen för nationalstadsparken understryker att
det råder särskilda omständigheter runt Brunnsviken.
I Brunnsvikens engelska parklandskap är nationalstadsparkens möte
med omlandet mycket känsligt. Även om staden har expanderat och
moderna element tillkommit, är det fortfarande möjligt att uppleva
något av det naturromantiska sceneri som Gustav III lät anlägga runt
Brunnsviken.
Bärande värden i delområdet Brunnsviken är de engelska landskapsparkerna Haga, Tivoliberget, Bellevue och Pipers park med vattenspegeln i centrum samt strandvegetation som inramar havsviken såsom
en integrerad del av det gestaltade landskapet.
Det mötande landskapet utanför parkgränsen i dessa delar av Nationalstadsparken har betydelse både för upplevelsevärdena och för
förståelsen för dåtidens idévärld och skönhetsideal. Platserna för
utblickar från östra Brunnsviksstranden, Bellevue, Pipers park och
Tivoli är av särskilt stor betydelse.
De omgivande stränderna kan med bibehållen topografi, träd och
naturmarker samt den relativt spridda och glesa bebyggelsen ge en
föreställning om det sena 1700-talets landskap. Samspelet mellan
det forna kulturlandskapet, skogsbestånden, och det gestaltade
parklandskapet är ett viktigt karaktärsdrag som fortfarande kan avläsas. Den öppna vattenspegeln i centrum fungerar som ett centralt
landskapselement. Siktlinjer och utblickar genomkorsar det gestal-
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Kulturhistoriska värden inom utredningsområdet.

tade landskapet såväl mellan platser i respektive park som över vattnet mellan parkerna och mot skilda naturfonder.

utformas med hänsyn till horisontlinje, topografi och vegetation.

I vård-och utvecklingsplanens målbild för delområdet Brunnsviken,
beskrivs bland annat hur det historiska landskapets medvetet gestaltade siktlinjer och fondmotiv ska vårdas, värnas och förtydligas.
Sambanden över Brunnsvikens vatten ska upprätthållas med särskild
uppmärksamhet på utblickar och fondmotiv från strategiska platser
i de engelska landskapsparkerna. Ny bebyggelse ska lokaliseras och

STOCKHOLMSÅSEN
Stockholmsåsen är omkring 60 km lång. Den sträcker sig från Västerhaninge i söder till området kring Arlanda. Åsen går bland annat via
Södermalm, Gamla Stan, Solna, och vidare via Sollentuna. I närområdet är Haga kulle och Lings kulle en del av åsryggen. Åsen har haft

Kulturvärden

stor historisk betydelse för Stockholmsregionen, då den skapade en
tröskel i jämnhöjd med nuvarande Slussen som blev platsen för en
sluss mellan Mälaren och Saltsjön. Det första vägsystemet som till en
början utgjorde ridstigar gick ofta på åskrön, då marken var väldränerad och transporterna kunde ske högt i landskapet, vilket minskade
risken för överfall. I utredningsområdet har åsen under de senaste
150 åren tjänat som sandtäkt och stora delar är idag bortschaktad.
Det är av vikt att det som idag återstår av åsen bevaras för förståelsen av områdets naturgeografiska karaktär.

ANNELUND
Annelunds herrgård är från 1700-talets senare hälft. Gården är från
en tid då den här delen av Solna fortfarande var landsbygd. Tillsammans med Linnéaholm, omgivande gårdar och Ulriksdals slottsmiljö
är gården en rest av den tid då området präglades av ett jordbrukslandskap. Gården representerar den tidigare markorganisationen och
det samhällsskick som var rådande innan Stockholms bebyggelse
expanderade ut från tullarna. I början av 1800-talet beboddes gården
av Per Henrik Ling, den svenska gymnastikens fader. Gårdsmiljön
är förklarat som enskilt byggnadsminne enligt 3 kap Kulturmiljölagen. Enligt beslutet har gården ett betydande kulturhistoriskt värde,
dels genom anknytningen till Per Henrik Ling och dels genom att
huvudbyggnaden utgör ett bra exempel på empirens byggnads- och
inredningskonst. Det kan även tilläggas att det stall som under Pehr
Henrik Lings tid byggdes om till gymnastiksalen förstärker de värden
som anges i byggnadsminnesförklaringen.

gram, såsom kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

SAS TIDIGARE HUVUDKONTOR
SAS gamla huvudkontor är ritat av arkitekten Niels Torp och uppförd
år 1988. Det var med den här byggnaden som han slog igenom som
arkitekt. Byggnaden följdes av en rad mästerverk, däribland Nils Ericsonterminalen i Göteborg som han år 1996 fick Kasper Sahlinpriset
för, ett av de mest prestigefyllda priser inom nordisk arkitektur.
Kontorsbygnaden är ett av de mest framstående exempel på postmodernismen i Sverige med dess smäckra skal av glas inbyggda ”kreativa gata”. Arkitekturen uttrycker hightech och ska leda tanken till
flygteknik. Den stora byggnaden är minutiöst anpassad till platsens
topografi och karaktär. Trots byggnadens kolossala storlek förtar den
inte områdets starka karaktär av grönska och kulturhistoria.

STIG- OCH VÄGSYSTEM

LINGS GRAV

Inom utredningsområdet finns flera generationer av vägar och stigar.
Vägarna har bundit samman gårdarna omkring eller lett ner till hamnanläggningar nere vid Brunnsviken. Genom området gick tidigare
Uppsalavägen som på 1930-talet fick en ny sträckning något väster
om den tidigare Uppsalavägen. Den vägsträcka som idag kallas Lings
väg, är den del av den gamla vägsträckningen. Vägsträckan är det
enda fragment av den gamla vägen som finns kvar. Vägmiljön med
dess trädrad med lindar är ett dokument över hur Uppsalavägen sett
tidigare sett ut, bredd, höjd och sträckning och är typisk för Mälardalens äldsta vägsystem som i regel löper på höjdsträckor parallellt
längs de tidigare farbara vattenlederna.

Lings grav utgör en viktig del i berättelsen om Pehr Henriks Lings
period i Frösunda på Annelunds herrgård. Förhållandet att han inte
bara bodde här under en väsentlig del av sitt liv, utan att han även är
begravd i området stärker närvaron av Svenska gymnastikens fader.
Graven är registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning i kulturmiljöregistret. Det innebär att platsen inte får ändras utan tillstånd
från länsstyrelsen.

Övriga vägar och stigar inom området har kommit till samtidigt med
att Annelund etablerades någon gång på 1700-talet elletr senare.
Även den lilla vägen strax nordväst om Annelund som leder ner till
vattnet kan ha samma sträckning som på 1700-talet. På kartan från
1789 leder stigen ner till en brygga. Genom dessa fragment kan man
skönja hur man tidigare har rört sig i landskapet och vilka målpunkter som varit viktiga.

LINNÉAHOLM
De två byggnaderna representerar den tid då den här delen av Solna
fortfarande utgjorde landsbygd. Tillsammans med Annelunds gård,
omgivande gårdar och Ulriksdals slottsmiljö är Linneaholm en rest
av den tid då området präglades av ett jordbrukslandskap. Gården
representerar den tidigare markorganisationen och det samhällsskick
som var rådande innan Stockholms bebyggelse expanderade utanför
tullarna. Gårdsmiljön är utpekad i Solna stads kulturminnesvårdspro-
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PLATSER FÖR UTBLICKAR
De kulturhistoriskt värdefulla platser för utblickar som identifierats i
utredningen illustreras i figuren till höger och är följande:
•

Uppsalavägen (E4)

•

Polska udden

•

Strandpromenaden

•

Sjöstugan

•

Kraus grav

•

Tivoliberget

•

Pipers park

•

Bergshamraviken

•

Bergianska trädgården

UPPSALAVÄGEN (E4)
När man närmar sig Stockholm på E4 har man idag Järva krogs och
Västra Frösundas kontors- handels och hotellbyggnader på den västra sida. Den här sidan upplevs som ”stadsmässig”. Åt öster efter
Bergshamraleden öppnar sig Brunnsviken som ansluter till den trädbeklädda Stockholmsåsen inom utredningsområdet. Den här sidan
domineras av natur och kan lätt associeras med den Kungliga Nationalstadsparken och dess ledord samt med målbilden för delområdet
Brunnsviken.

POLSKA UDDEN
Promenadstråket runt Brunnsviken löper förbi Polska udden. Utredningsområdet är tydligt exponerat från udden. Den norra delen av
Brunnsviken har fungerat som den vilda, beskogade delen av det
engelska parkkomplexet kring vattnet. Länge kunde den norra delen
av Brunnsviken uppfattas som obebyggd i utblickar från Brunnsvikens
stränder och klippor. Polska udden har innan området bebyggdes
lästs samman i utblicken söderifrån, med det aktuella utredningsområdet i och med Stockholmsåsen samt den vilda skogsmarken.

STRANDPROMENADEN OCH SJÖSTUGAN

Kulturhistorisk värdefulla vypunkter.

De två platserna utgör viktiga punkter för det rörliga friluftslivet runt
Brunnsviken. Men de är också viktiga som delar av Brunnsvikens
stränder då de utgör en del av parklandskapets helhet. Det omfattande stigsystemet passerar dessa punkter, samtidigt som Sjöstugan
med dess kafé för många utgör målpunkt för vistelsen i nationalstadsparken. I vyn från Sjöstugan kan man uppfatta Haga och Kraus
grav samt Tivoliparken, platser som enligt vård- och utvecklingsprogrammet utgör delområdet Brunnsvikens kärnvärden.
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KRAUS GRAV
Graven är belägen på ett krön nordväst om Tivoliberget. Den tyskfödde komponisten Joseph Martin Kraus (1756–1792) tillhörde kretsen kring Gustav III. Hans sista kompositioner blev sorgemusiken
till kungens begravning 1792, i december samma år dog Kraus. År
1846 restes gravmonumentet med inskriptionen: ”Här det jordiska af
Kraus, det himmelska lefver i hans toner”.

TIVOLIBERGET OCH PIPERS PARK
Den engelska parken på Tivolihalvön anlades efter Fredrik Magnus
Pipers ritningar. Piper var vid den tiden Sveriges absolut främste
trädgårds- och landskapsarkitekt och expert på engelska parker. Han
var flitigt anlitad av Gustav III. Piper införde det engelska parkidealet
i Sveriges högre ståndsmiljöer och är upphovsman bland annat till
Hagaparken och Drottningholms slottsparkers engelska parker.
Även Pipers park är anlagd av Piper. Med ritningen i hand är det möjligt att återfinna äldre stigar och terrasseringar med utsiktspunkter
med utblickar över landskapet och Brunnsviken. Tivoliparken och
Pipers park är två av de anlagda parkerna kring Brunnsviken och är
av central betydelse för den här delen av nationalstadsparkens kulturvärden. Parkerna ska kontrastera till det vilda omgivande naturlandskapet.

BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN OCH BERGSHAMRAVIKEN
Bergianska trädgården är Stockholms botaniska trädgård. Den har
sitt ursprung i den trädgård som tidigare låg mellan nuvarande Karlbergsvägen och Vasaparken i Stockholm. År 1885 flyttades den till
det nuvarande läget vid Brunnsviken, på grund av att området skulle
bebyggas enligt den nya stadsplanen. Trädgården skulle tjäna som
trädgårdsskola och försöksanläggning. Denna trädgård är således
inte en del av den engelska parkanläggningen kring Brunnsviken.
Men den är en viktig del av Frescatis många utbildningsinstitutioner
såsom en del av experimentalfältet och lärosäte för växtförädling.
Den har ett högt såväl bebyggelse- som trädgårdshistoriskt värde och
är en välfrekventerad plats för nationalstadsparkens besökare, där
utblickar över Brunnsvikens vatten har ett högt upplevelsevärde.
Kraus grav är belägen på Brunnsvikens östra strand, på ett krön nordväst om Tivoliparken.
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REKOMMENDATIONER OCH RIKTLINJER
Rekommendationer för området baseras på de kulturhistoriska
värden som identifierats i utredningen och den lagstiftning som
skapar ramar för hur området kan utvecklas i framtiden.
ANNELUNDS HERRGÅRD

PARK OCH TRÄDGÅRDAR

- Anpassa ny bebyggelse i skala och volym till Annelunds herrgård.

- Ge tillbaka så mycket park som möjligt genom att låta grönska
dominera i nära anslutning till ny bebyggelse.

- Skapa avstånd till ny bebyggelse från Annelunds herrgård.

- Restaurera och rekonstruera Linnéaholms och Annelunds historiska trädgårdar.

- Anpassa ny bebyggelse till Annelunds herrgårds omgivande
parklandskap i utformning och färgsättning mot söder.
- Värna Annelunds herrgård med trädgård, så att dess karaktärsdag och kvaliteter består.Ny bebyggelse ska lokaliseras och
utformas med hänsyn till horisontlinje, topografi, och vegetation.

- Utforma utemiljön så organiskt och naturlikt som möjligt.
- Moderna material och symetriska former står tillbaka för natur
och grönska.
- Gestalta topografin med naturliga och organiska former.
- Restaurera stigarna inom området och koppla samman dem med
stigsystemet runt Brunnsviken.

LINNÉAHOLMS GÅRD

- Röja sly för att skapa utrymme för ädellöv och tall i området.

- Anpassa ny bebyggelse i skala och volym till Linnéaholms
gård.

- Bevara växtligheten på Stockholmsåsen.

- Skapa avstånd till ny bebyggelse från Linnéaholms gård.

- Belägga nya vägar med material anpassat till övrigt befintligt
stig- och vägsysten, företrädesvis grus.

- Anpassa ny bebyggelse till Linnéaholms gårds omgivning i
utformning och färgsättning mot norr.
- Värna Linnéaholms gård med trädgård, så att dess karaktärsdag och kvaliteter består.
LINGS VÄG
- Bevara trädraden med de fyra lindarna, nordväst om Lingsväg,
- Fortsätta att kontinuerligt hamla lindarna.

- Öppna ytor bör i så stor utsträckning som möjligt vara gräsbeväxta.
Nyplantera växter med lokal proveniens och med utgångspunkt
från liknande miljöer i närområdet.
SAS TIDIGARE HUVUDKONTOR
- Vårda grönområdena omkring byggnaden.
- Skapa ett stigsystem så att man kan ta sig runt byggnaden och
mellan uteplatserna mellan de utskjutande huskropparna.

BRUNNSVIKENS ENGELSKAPARKMILJÖ
- Ny bebyggelse bör lokaliseras och utformas med hänsyn till
horisontlinje, topografi, och vegetation runt Brunnsviken.
- Ny bebyggelse bör lokaliseras och anpassas så att Brunnsvikens sammanhållna historiska parklandskap bevaras. Det bör
ske på ett sätt så att byggnaderna inte bryter eller stör medvetet gestaltade siktlinjer och fondmotiv från strategiska platser i
de engelska landskapsparkerna.
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BILAGA 1
DELOMRÅDET BRUNNSVIKEN

•

Gustav III:s Haga
•

VÄRDEN SOM BÖR TAS TILLVARA OCH UTVECKLAS
I vård- och utvecklingsplanen anges de värden som bör tas tillvara
och utvecklas för respektive delområde.
LANDSKAP OCH BEBYGGELSE

•

Brunnsviken som helhet
•

Ett sammanhållet landskap från Gustav III:s tid. Naturscenerierna
med de bevarade parkerna runt Brunnsviken utgör ett av Nationalstadsparkens bäst bevarade historiska landskap.

•

De omgivande stränderna kan med sin bibehållna topografi,
träd och naturmarker samt den relativt spridda bebyggelsen
ge en föreställning om det sena 1700-talets landskap.

•

•

Den öppna vattenytan i centrum fungerar som ett centralt
landskapselement.

•

•

Siktstråk och vyer genomkorsar det gestaltade landskapet
såväl mellan olika platser inom respektive park som över
vattnet mellan de olika parkerna och mot olika naturscenerier.

•

Variationen av naturtyper har lång kontinuitet och är av stort
värde för många växter och djur. Här finns till exempel solitära solbelysta ekar, ek- och ädellövbestånd, miljöer med
tallar, öppna ytor och hassellundar. Det finns även många
gamla grova ekar, lindar och tallar. De gamla ekarna är av
stor betydelse som livsmiljö för ett stort antal arter och för
områdets karaktär. De är också viktiga som markörer för
landskapets tidsdjup. Ek- och ädellövmiljöerna runt Brunnsviken är viktiga för djurs och växters möjlighet att sprida sig
mellan Norra Djurgårdens och Ulriksdalsområdets större
park- och naturområden. Strandzonerna är värdefulla som
livsmiljöer och spridningsområden.

Den engelska landskapsparken gestaltad av Piper är ett av
Sveriges främsta exempel på denna parkstil, kännetecknad
av ständiga växlingar mellan öppna och slutna rum, nya
upplevelser och intryck genom medvetet komponerade vyer.
Stora pelousen med Koppartälten i ryggen, Gustav III:s paviljong och Brunnsviken i fonden är en central del i parkens
komposition och ett unikt landskapsrum med höga upplevelsevärden.

•

Hagaparkens byggnader har mycket höga kultur- och arkitekturhistoriska värden och är ritade av sin tids främsta arkitekter, till exempel Gustav III:s paviljong (Olof Tempelman),
Ekotemplet (Carl Christoffer Gjörwell), Turkiska kiosken
(Fredrik Magnus Piper), Koppartälten och Kinesiska templet
(båda Louis Jean Desprez). Gustav III:s paviljong med Louis
Masreliez helgjutna interiör är ett av landets bästa exempel
på den sengustavianska stilen. På få andra platser kan man
komma så nära en historisk persons livsmiljö som i Gustav
III:s paviljong med det omgivande parklandskapet.

•

Namnen Frescati, Albano och Tivoli berättar om att Gustav
III inspirerades av det klassiska italienska landskapet, känt
för sin naturskönhet, många antika lämningar och praktfulla
villor.

•

Kring Brunnsviken finns geologiska formelement som Stockholmsåsen, flyttblock och De Geer-moränryggar samt en jättegryta i källaren till Haga tingshus.

Sekelskiftets (1900) utbyggnad av akademiska institutioner längs
östra stranden (se vidare under Östra Brunnsviksstranden respektive under delområde Vetenskapsstaden).

Haga och Västra Brunnsviksstranden
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Människans långa nyttjande i landskapet ses bland annat i
de många ädellövträden – i alléer, trädformationer och grupper ute i parken, i höjdpartiernas gamla tallskog och i de
tidigare betespräglade hassellundarna med högre glest stående tallar och ekar. Dessa miljöer har stora värden för växtoch djurlivet. Hagaparken har ett rikt fågelliv med arter som
stenknäck, mindre hackspett, duvhök och nötskrika. Parkens
byggnader, grundmurar med mera är viktiga livsmiljöer för
fladdermöss.

De engelska landskapsparkerna Haga, Bellevue och Tivoli
är bärande delar. Samtliga är gestaltade av Fredrik Magnus
Piper.

•

•

Brunnsvikens landskap har kvar delar av den lantliga idyll
som tjusade Gustav III. Samspelet mellan det forna kulturlandskapet, inklusive skogsbestånden, och det gestaltade
parklandskapet är ett viktigt karaktärsdrag som fortfarande
går att avläsa. Här ingår också Gamla Haga och miljön med
Finnstugorna – Hagas äldsta bebyggelse.

•

•

•

visar nya arkitekturideal.

Gustav III:s konstnärliga ideal, natursyn och storslagna planer är uttryckta i det gestaltade landskapet med byggnader
och i slotts- och stallgrunderna.

Övre Haga med Haga trädgårdar visar trädgårdsodlingens
långa historia i Haga, från 1785 till 1990-talet. Här odlade
man i växthus och trädgårdar för både parkens försköning,
hovets försörjning och till avsalu.
Parken rymmer immateriella värden genom Haga som skådeplats för viktiga händelser i Gustav III:s politiska liv men
även som plats för dåtidens fria umgängesliv. Det sena
1700-talets Haga är flitigt skildrat i konsten och litteraturen.
Hagaparken har fungerat som förebild och inspirationskälla
för andra parker.

•

•

På Kungliga begravningsplatsen har medlemmar av den
kungliga familjen begravts sedan 1922.

•

Andra element i parken som berättar om dess historia under
1800- och 1900-talen är Haga norra och södra grindar, prins
Gustavs monument och Haga kulle.

Annelund och Frösundavik - äldre gårdsmiljöer
•

Annelunds herrgård från 1700-talets senare del och gymnastikbyggnaden från 1830-talet, berättar om de gårdar som
fanns utefter Brunnsviken samt om Per Henrik Ling som person.

•

Frösundavik har kontinuitet i bebyggelsen från Frösundaviks
gård från 1809 via 1920-talets regementsmiljö till det sena
1900-talets hotelloch konferensverksamhet.

Tivoli
•

Det sena 1700-talets landskap är synligt på Tivolihalvön med
Piperspark, det kontrasterande och naturpräglade Tivoliberget
med utsikt över Brunnsviken och även plats för dåtida tonsättaren Joseph Martin Kraus grav. Tivolihalvön med Pipers park
är viktig för växt- och djurlivet framför allt genom den artrika
gamla ekskogen. Ek- och ek-hasselskogens artrika lundvegetation är unik inom Nationalstadsparken. Viktiga naturvärden
utgörs också av torrängsfloran på Tivolibergets topp och den
rika förekomsten av kulturväxter.

•

Den långa kontinuiteten av odlingsverksamhet är väl synlig i
koloniområden, fruktträdgårdar och odlingsterrasser från 1870talet ochframåt.

•

Strandzonen utmed Stocksundet och strandängarna mot
Brunnsvike hyser ett rikt fågelliv.

•

Spåren av Bergshamra gård syns i Bergshamra allé och rester av
öppna marker. De minner om områdets tidiga historia och är
viktiga för dess identitet.

•

Byggnaderna för f.d. Statens centrala frökontrollanstalt respektive Institutet för husdjursförädling (senare Statens växtskyddsanstalt) uttrycker statens expansion i Bergshamra och
1930-talets satsningar på att utveckla jordbruket.

•

Bergshamra by visar på det omfattande kungliga inflytandet i
Nationalstadsparken. Möbelformgivaren Carl Malmstens tidigare
bostad har ett personhistoriskt värde.

Östra Brunnsviksstranden

Haga efter Gustav III

Landskapet närmast Brunnsviken präglas av vattenspegeln, luftrummet och den närmaste landskapsväggen som varierar mellan parker,
gles bebyggelse, trädridåer med många ekar och äldre tallar samt
branter.

•

En öppen bebyggelsestruktur med byggnaderna inordnade med hän-

Haga slott från 1805 är ritat av Carl Christoffer Gjörwell och
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syn till öppna stråk, bryn och skogsklädda höjder kännetecknar landskapet.

tier.

Sekelskiftets (1900) utbyggnad av akademiska institutioner präglar
östra stranden.
Bergianska trädgården har funnits på platsen sedan 1885 och är den
enda botaniska trädgården i Stockholm och unik i sitt slag. Bergianska trädgården innefattar olika växtavdelningar, växthus och andra
tillhörande kulturhistoriskt intressanta byggnader samt naturmiljöer.
Den visar en lång kontinuitet i byggnader, anläggningar, kulturlandskap, naturmiljöer, hortikultur och vetenskap och har hortikulturellt
värdefulla samlingar. Trädgården innehåller också naturmiljöer från
tiden för trädgårdens anläggande: det öppna eklandskapet och skärgårdsnaturen med hällmarker och större tallar. En pedagogisk våtmark från 2011 är tillsammans med trädgårdens dammar livsmiljö
för både större och mindre vattensalamander.
F.d. skogs- och veterinärhögskolorna i Frescati hage respektive Kräftriket, tidstypisk institutionsarkitektur av hög klass.
Tidstypiska monumentalbyggnader som Naturhistoriska riksmuseet
och Kungl. Vetenskapsakademien, vilka berättar om lärdomens betydelse och om offentligt byggande under tidigt 1900-tal.

Det största inslaget av gamla grova ekar och tallar finns i det obebyggda höjdpartiet mellan Bergianska trädgården och Frescati hage.
Miljön domineras av ädellövskog och blandskog. Det har tidigare
utgjort hagmarker (Norra Brunnsvikshagen).
Miljön med de äldre villorna Sofielund och Fridhem norr om Bergianska har en välbevarad snickarglädjesarkitektur och berättar om
de tidiga sommarnöjena som etablerades runt stadens stränder på
1860- och 70-talen.
Bellevue – en ståndsmässig helhetsmiljö från 1700-talets
andra hälft
•



Den engelska parken har, trots Värtabanan, väsentliga delar
av sin huvudstruktur i behåll med stigar, gångvägar och
utsiktspunkter.

•

Bellevueparken har många stora karaktärsträd, framför allt
lindar som kan ha anor från parkens anläggande på 1700talet.

•

Stallmästarholmen är geologiskt intressant som en av få
intakta delar av Stockholmsåsen med synliga rullstenspar-
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•

Den välbevarade bebyggelsen med bostadshus och stallbyggnader utgör en värdefull helhetsmiljö från 1700-talets
andra hälft.

MÅLBILD
LANDSKAP OCH BEBYGGELSE
Brunnsviken som helhet

Stallmästaregården är Stockholmstraktens äldsta bevarade
utvärdshus med anor från 1640-talet och nuvarande bebyggelse
från 1740-talet.

•

Brunnsviken ska bibehållas som ett sammanhållet historiskt
landskap där de engelska landskapsparkerna Haga, Tivoli och
Bellevue ska stärkas som bärande delar.

•

Carl Eldhs ateljé ritades av Ragnar Östberg 1919 och är i dag ett
museum över konstnären.

•

De historiska bebyggelse- och parkmiljöerna ska bevaras, vårdas
och utvecklas så att deras karaktär och kvaliteter består.

•

Det historiska landskapets medvetet gestaltade siktlinjer och
fondmotiv ska vårdas, värnas och förtydligas.

REKREATION OCH NYTTJANDE
Brunnsviken som helhet
•

•

•

•

Bellevue
•

Tallvegetationen på åsens västsida är en unik naturtyp i
Nationalstadsparken.

Koloniträdgårdsverksamheten har betydelse både för kolonister
och för flanörer.

•

Armfeltska villan/Lilla Frescati uppfördes 1792 efter ritningar av
Louis Jean Desprez och är uttryck för en miljö som skapades för Gustav III:s gunstlingar. Egendomen Frescati omfattade hela Brunnsviksstranden.
Fundamentet till obelisken visar på att Brunnsviken gestaltningsmässigt betraktades som ett helhetslandskap. Längs hela stranden finns
en tydlig kontakt över Brunnsviken.

•

•

Tillsammans gör områdets skönhet och lättillgänglighet, de kulturhistoriska attraktionerna och det omväxlande landskapet med
parker, intressanta bebyggelsemiljöer och stränder att det är
mycket attraktivt för besök, rekreation och friluftsliv.
Brunnsvikens stränder är till stor del lättillgängliga och erbjuder
rofyllda platser och vackra utblickar. Här finns möjlighet till
promenader, löpning, sol, bad och avkoppling. Runt viken går
Nationalstadsparkens cykelstråk och Hälsans stig, båda skyltade
leder.
Brunnsviken används av allmänheten under en stor del av året.
Sommartid erbjuds guidade båtturer med möjlighet att besöka
flera platser i området. Nedanför Frescati hage finns den allmänna badplatsen Brunnsviksbadet. Längre söderut finns en
kanotklubb som hyr ut kanoter för egna turer. När isen har lagt
sig används Brunnsviken för skridsko- och skidåkning samt promenader på isen.
Hagaparken har förutsättningar för många olika aktiviteter som
parkoch skogspromenader, motionslöpning, skidåkning, cykelutflykter. De öppna ytorna är populära mötesplatser och används
för picknick, lek och solbad. I Haga ordnas också större folkfester som Hagadagen och Allhelgonahelgens ljusfest. Hagaparken
är också närrekreationsområde för intilliggande bostadsområden.

•

Brunnsvikens vattenyta ska värnas som centralmotiv och hållas
öppen.

•

Sambanden över Brunnsviken ska upprätthållas med särskild uppmärksamhet på vyer och fondmotiv från strategiska platser i de
engelska landskapsparkerna. Ny bebyggelse ska lokaliseras och
utformas med hänsyn till horisontlinje, topografi, och vegetation.

•

Kulturhistoriskt värdefulla gårdsmiljöer och villor med trädgårdar
ska värnas och vårdas så att deras karaktärsdrag och kvaliteter
består.

Haga
•

Hagaparken ska vara en av Sveriges bäst bevarade engelska landskapsparker. Den ska vara ett besöksmål av internationell klass
och en av landets främsta kungliga slottsmiljöer.

•

Hagaparken ska vara den naturliga kärnan i Brunnsvikens
1700-talslandskap. Dess byggnader, parker, trädgårdar, alléer
och vegetation ska tillsammans med Brunnsvikens stränder och
vattenyta, hävdade ytor och skog bilda en tilltalande helhet som
levandegör den gustavianska landskapsparken med sina inslag
av gammalt kulturlandskap och naturmiljöer. Den gustavianska
epokens tidsskikt ska prioriteras.

•

Hagaparkens ädellövbestånd, hällmarkstallskog, tallskog och
ekskog med gamla träd, hassellundar med tall och ek ska hävdas
och vårdas med utgångspunkt från människans långa brukande
av landskapet. Gamla och ihåliga träd ska vårdas och en succession av trädbeståndet eftersträvas.

•

Tivolihalvön är ett välbesökt utflyktsmål under både sommar
och vinter. Tivoliberget erbjuder vida utblickar över Brunnsviken.
Sommartid nyttjas klippor och stränder för bad.

•

Bellevue är en ny stadspark med möjlighet till promenader, lek
och ro.

•

Rester av äldre ängs- och betesmarker ska bevaras, restaureras
och utvecklas så att det gamla kulturlandskapet lyfts fram.

•

Bergianska trädgården är ett attraktivt besöksmål med sin stora
artrikedom och omväxlande natur. Trädgården erbjuder upplevelserika promenader och det vackra läget vid Brunnsviken gör
den tilltalande året om.

•

Utifrån hänsyn till kulturhistoriska värden ska den ekologiska
spridningszonen för ek- och lindbeståndet mellan Haga och
omgivande områden i Nationalstadsparken och Solna upprätthållas och utvecklas.
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•

•

Strandzonen ska ha en variation av trädslag, gläntor och öppnare
avsnitt så att utblickar mot Brunnsviken tydliggörs. Landskapet
ska kännetecknas av en omväxling mellan tätare och glesare
strandvegetation, halvöppna och öppna partier.
Miljöer som är viktiga för fladdermöss ska så långt möjligt hållas
tillgängliga för denna artgrupp.

ska landskapets karaktär bevaras.

•

•

Östra stranden ska med bevarade vegetationsridåer och med
bebyggelsegrupper i park ha karaktär av en grön fond i landskapet. Strandzonens betydelse för växt- och djurlivet ska värnas.

Utifrån sina parkhistoriska och kulturhistoriska värden ska Hagaparken vara ett internationellt uppmärksammat besöksmål.

•

Hagaparken ska vara av stor betydelse för närrekreation och
helgutflykter.

•

De högre partierna mellan Bergianska trädgården, Kungl. Vetenskapsakademien och Frescati hage ska ha en vegetation av hällmarkstallskog med inslag av ek. De kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna ska värnas och bevaras som väsentliga inslag.

•

Östra Brunnsviksstranden ska präglas av verksamheter med
inriktning på vetenskap och högre utbildning. Se vidare delområde Vetenskapsstaden.

•

Det ska finnas en bra förbindelse över Ålkistan för gående och
cyklister.

•

Det ska finnas utvecklade gång- och cykelförbindelserna från
Vasastaden och Östermalm till Bellevue och Haga, liksom mellan
Ulriksdalsområdet och Brunnsviken. Även nya passager mellan
Brunnsviken och Norra. Djurgården behöver utvecklas.

•

Det ska vara lätt att hitta till och orientera sig i de engelska parkerna Haga, Bellevue och Tivoli. Insatser för förbättrad tillgänglighet ska anpassas utifrån hänsyn till de historiska parkernas
värden.

Tivoli
•

•

•

•

Tivolihalvön ska vara en tydlig del av Brunnsvikens 1700-talslandskap, gestaltat utifrån den engelska landskapsparkens ideal.
I storstadens närhet ska Tivoli erbjuda ett spännande, varierat
och hävdat landskap med både pastoral idyll och skogsmark.
Utblickarna över Brunnsviken ska tas tillvara.

Tivoliberget ska behålla sin dramatik med branter klädda med
ädellövskog. Krönet ska präglas av ljus hällmarksskog, sluttningarna av ekhasselskog med lundartad flora. Grunderna av Tivolis
bebyggelse ska framträda.
Med utgångspunkt från hur människan tidigare hävdat området,
ska Tivoli rymma en mångfald av biotoper. För att säkra tillgången på död ved, ska det finnas en rik förekomst av ädellövträd i olika åldrar och en god återväxt av ek.
Funktionen av ekologisk spridningslänk i Tivoliområdet, Bergshamra by och stranden vid Ålkistan ska stärkas och får inte försvagas genom bebyggelse, anläggningar eller olämplig skötsel.

•

Spåren av 1800- och 1900-talens odlingsverksamhet ska vara
synliga i form av koloniträdgårdar, bevarade äppelodlingar och
odlingsterrasser. Kvarteret Växten ska behålla sin öppna gårdsliknande karaktär.

•

Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska bevaras och vårdas så att dess karaktär och kvaliteter består.

Östra Brunnsviksstranden

•
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•

Pipers park ska vara en skogsliknande park som ger vandraren
möjlighet att uppleva spelet mellan ljus och skugga, slutet och
öppet, plötsliga utblickar och rofyllda sittplatser. I enlighet med
1786 års karta ska gångsystem, öppna terrasser och utsiktsplatser underhållas. Vegetationens träd- och buskskikt ska utmärkas
av ek och hassel, inkluderat solbelysta ekar. Strandområdet ska
vara relativt öppet med gruppvis stående träd och buskar eller
solitärer. Det ska finnas en tydlig vattenkontakt och utsikt över
Brunnsviken.

•

•

Bellevue

Vetenskapsstadens delar ska utmärkas av byggnader och miljöer
för utbildning och forskning från olika tider och med hög kvalitet
när det gäller arkitektur och landskapsarkitektur. De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och miljöerna ska värnas och bevaras som ett väsentligt inslag. Bebyggelsens olika årsringar ska
kunna avläsas.
Mellan Brunnsvikens vattenspegel och de bebyggda områdena

Bellevue ska vara en bärande del av Brunnsvikens historiska landskap, präglat av de engelska landskapsparker som uppfördes
under Gustav III:s tid. Den engelska landskapsparken, gestaltad
av Piper, ska vara tydlig. 1790-talets landskapsgestaltning ska
utifrån befintligt källmaterial ges företräde framför andra tidsskikt.
•

Historiska promenadstråk och siktlinjer ska återupprättas.

•

Norra pelousen ska åter vara ett sammanhängande landskapsrum.

•

•

Södra pelousen ska ha karaktär av en pelouse enligt
1700-talets engelska parkstil.

Stränder och vattenytor ska vara allmänt tillgängliga och så långt
möjligt inte skärmas av. Brunnsvikens vatten ska vara badbart.

•

•

Bellevuehöjden med sin bebyggelsemiljö ska vara vårdad,
levande och tillgänglig.

Koloniträdgårdarna ska värnas som en del av områdets rekreation.

•

•

Bellevue ska vara en attraktiv vistelseyta i framtidens Stockholm.

Trafikbullret ska ha en så låg nivå att det inte har en störande
inverkan på vistelsen i området.

•

•

Bellevue ska vara en väl fungerande ekologisk spridningszon, bland annat genom att karaktärsträd bevaras och ek
och andra ädellövtäd gynnas. Vid nyplantering ska man
eftersträva en variation av växtmiljöer enligt parkhistoriska
förebilder. Föryngring och kontinuitet för tallbeståndet på
åsen ska säkerställas.

Brunnsviksområdet lämpar sig framför allt för evenemang med
tydlig koppling till områdets historiska värden.

•

Rullstensåsens vegetation ska hållas öppen så att åsen är lätt
att uppfatta

REKREATION OCH NYTTJANDE
Brunnsvikslandskapet som helhet
•

Området runt Brunnsviken ska utvecklas för rekreation och friluftsliv, de kulturhistoriska sevärdheterna ska lyftas fram.

•

Brunnsviksområdet ska erbjuda trygga utflyktsmål med bra stigsystem, vägvisning och goda angöringsmöjligheter.

•

Det ska vara lätt att röra sig utmed vattnet. Klippor och stränder
ska vara vårdade, trygga och inte skärmas av eller upplevas som
obehagliga att vistas på.
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KULTURMILJÖLAGEN
Kulturmiljölagen (KML) reglerar skydd och vård av kulturmiljön.
2 kapitlet KML reglerar fornlämningar. Det är enligt KML förbjudet att
rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Inom området finns en övrig kulturhistorisk lämning, Lings grav (L2015:6040).
Enligt KML är en fornlämning en lämning efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk
som är varaktigt övergivna och som har tillkommit före år 1850.

MILJÖBALKEN
PBL KAPITEL 2
3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till naturoch kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder

Enligt 3 kapitlet 1 § KML får en byggnad med synnerligen högt kulturhistoriskt värde, eller som ingår i ett bebyggelseområde med synnerligen högt kulturhistoriskt värde, förklaras som byggnadsminne av
Länsstyrelsen. Ett byggnadsminne kan berätta om specifika händelser
eller enskilda personers historia.

6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder
avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

För att reglera hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara fastställer Länsstyrelsen skyddsbestämmelser för varje byggnadsminne. Inför
ändringar i ett byggnadsminnen behöver fastighetsägaren söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen
och intresset av en god helhetsverkan,

Byggnader, miljöer och anläggningar som byggnadsminnetsförklarats
eller KML benämns som enskilda byggnadsminnen. Inom den aktuella
fastigheten finns ett sådant enskilt byggnadsminne, Annelund.

”Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder
avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna
lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att
befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.”
Lag (2014:477).

PLAN- OCH BYGGLAGEN
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur mark- och vattenområden
används och utvecklas. Lagen fastställer att planläggningen av
mark- och vattenområden är en kommunal angelägenhet och ställer
krav på att kommunen upprättar en översiktsplan över hela kommunen. Lagen innehåller föreskrifter om bland annat detaljplaner och
bygglov.

PBL KAPITEL 8

Planläggning ska enligt kapitel 2 - Allmänna och enskilda intressen ske med hänsyn till natur- och kulturvärden på platsen.

§13 En byggnad som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får
inte förvanskas.

Lagen fastställer att byggnader eller områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får förvanskas. Dessa kan skyddas i enlighet med 8 kap i
PBL med en så kallad planbestämmelse i detaljplan och är då juridiskt
bindande.

§ 14 Ett byggnadsverk skall hållas i vårdat skick och underhållas så att de tekniska egenskaperna som avses i 4 § i
huvudsak bevaras. Underhållet skall anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Miljöbalken (MB) syftar till att främja en hälsosam och god miljö för
både nuvarande och framtida generationer genom bestämmelser för
hushållning av mark och vatten. Riksintressen regleras Miljöbalken.
Inom det aktuella området är Kungliga Nationalstadsparken utpekad
som riksintresse enligt 4 kapitlet 7 § och Solna [K37] enligt 3 kapitlet
6 §.

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN
Kulturmiljön är samhällets gemensamma resurs som ska förvaltas
och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Områden av riksintresse
för kulturmiljövården är sammanhängande miljöer av särskilt stor
betydelse ur ett nationellt perspektiv. Det är en miljö eller ett landskap som särskilt väl återspeglar viktiga historiska skeenden och
samhällsprocesser på ett sätt som gör att kulturmiljön utgör en av
platsens stora tillgångar. I dessa områden väger de kulturhistoriska
värdena därför särskilt tungt vid beslut om ändrad användning av
mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt.
Kulturmiljövårdens riksintressen ska sammantaget ge en bred bild av
samhällets historia, så som den återspeglas i landskapet, med regionala variationer och särdrag. De representerar såväl det unika och
säregna som det karaktäristiska och mer vardagliga i både städer och
på landsbygden.
Att tillvarata kulturmiljövårdens riksintressen handlar dels om att
förhindra att värdena skadas, dels om att områdets kulturhistoriska
värden och potential ska vara fortsatt tongivande vid förändringar.
Geografiska avgränsningar visar var värden för riksintresset återfinns
men bör inte uppfattas som en gräns som visar var förändringar kan
eller inte kan genomföras.
Mark- och vattenområden som har betydelse på grund av deras natureller kulturmiljövärden eller med hänsyn till friluftslivet, ska så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller
kulturmiljön. Länsstyrelsen har tillsynsansvar för områden av riksintresse och ska bland annat tillse att kommunerna beaktar riksintressena i den fysiska planeringen i samband med detaljplaner och översiktsplaner.

§ 17 Ändring av byggnad och flyttning av en byggnad
skall utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
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SOLNA [K37]
Fastigheten ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljövården Solna [K37] som är skyddad enligt 3 kap 6 § Miljöbalken.
MOTIVERING
A. Sockencentrum för den stora Solna socken, som ursprungligen
innefattade hela nuvarande Stockholms innerstad, framför allt
präglat av 1100-talets rundkyrka med senare tillbyggnader och
tillhörande bebyggelse från främst 1700-talet.
B. Haga - Ulriksdals kungliga slottsmiljöer med lustslott och stora
parkanläggningar med nära vattenkontakt, som i sin utveckling framför allt speglar stormaktstiden, den gustavianska
epoken och 1800-talets första hälft. Miljöerna har ett nära
samband med ett större område dominerat av kungarna och
staten.
C. Norra begravningsplatsen, invigd 1827, som i planering och
anläggningar visar begravningsväsendets historia i Sverige under
1800-talet.
UTTRYCK FÖR RIKSINTRESSET
A. Rundkyrkan och andra till sockencentrumet hörande anläggningar som prästboställen och arrendatorsbostad.
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B. Ulriksdals 1600-talsslott med barockträdgård och engelsk
park, tillhörande byggnader samt kapell och andra tillskott från
1800-talets senare del. Haga med lämningar av Gamla Haga och
andra spår från tiden före Gustav III:s inköp av området, den
engelska parken med utblickar mot det omgivande landskapet
samt tillhörande byggnader och anläggningar från Gustav III:s
tid, Haga slott från 1800-talets början och olika boställen från
1800-talets senare del. Fd tingshus.
C. Planmönstret med huvudsakligen en terränganpassad, friare
karaktär men också mer rätlinjiga inslag. Gravkapell och dominerande gravvårdar, gjutjärnsstaket. Kvarter av olika karaktär.
Sveriges första krematorium och urngravar.
I OMRÅDET INGÅR ÄVEN
A. Falkenerarboställe som ursprungligen hörde till Karlbergs slott.
Radhusområde från 1940talet för anställda vid Karolinska sjukhuset.
B. Haga tingshus från 1907 och Stallmästargården som är Stockholmstraktens äldsta utvärdshus från 1652 och som har anor som
stallmästarboställe under Karlberg på 1630-talet.
Planområdet ligger även inom Kungliga nationalstadsparken som
är av riksintresse för sitt nationella kulturarv, sin ekologi och sina
rekreationsvärden (MB 4 kap 7§).
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