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INLEDNING

BAKGRUND

Tyréns AB fick 2018 i uppdrag av Stena Fastigheter att ta fram en 
kulturmiljöutredning med kulturhistorisk konsekvensbeskrivning 
i samband med pågående detaljplanarbete inom Kv. Triangeln 
i stadsdelen Bergshamra, Solna. Ett förslag till detaljplan som 
avsåg ny bostadsbebyggelse på fastigheten togs fram och samråd 
hölls 21 juni-23 september 2018. Efter samrådet omarbetades 
planförslaget sett till både våningshöjder och volymer. Förslaget 
var ute på granskning 20 maj-15 juli 2020. Därefter har ytterligare 
bearbetningar gjorts. Följande rapport är en revidering av 
konsekvensbeskrivningen utifrån aktuellt planförslag.

Inom planområdet finns idag ett parkeringshus som hör samman 
med Sfären, ett bostadsområde uppfört 1989-91 och beläget 
direkt norr om Kv. Triangeln. Inom planområdet finns även en 
likriktarstation. 

Planområdet är beläget inom Nationalstadsparken och 
kulturmiljöfrågor behöver därför belysas och bedömas ingående. 
Länsstyrelsen har efterfrågat en kulturmiljöanalys. Inom ramen 
för den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram i samband 
med planarbetet finns begränsade möjligheter att teckna en bred, 
heltäckande bild av kulturmiljöaspekter. 

LÄSANVISNING

Rapporten har två huvudavsnitt: 

1. Kulturmiljöutredning/underlagsdel. Planområdet och dess historia 
och kulturvärden beskrivs. Redogörelse av gällande planer, relevanta 
lagar och skyddsinstrument för bebyggelsen. Nationalstadsparken 
ägnas särskilt intresse.

2. Konsekvensbeskrivning. Här beskrivs och analyseras 
planförslagets konsekvenser för kulturvärdena på platsen och för 
Nationalstadsparken. 

BOCKHOLMENBOCKHOLMEN

RIPSTIGENRIPSTIGEN

BERGSHAMRA  BERGSHAMRA  
KOLONIOMRÅDEKOLONIOMRÅDE

STOCKSUNDSTOCKSUND

SFÄRENSFÄREN

STOCKSUNDSTORPSTOCKSUNDSTORPBERGSHAMRABERGSHAMRA

EKHAGENEKHAGEN

Flygfoto från 2005 över planområdet (inringat) och dess närområde med utpekade platser som förekommer i utredningen. Foto: Solna stads bild-
arkiv.

ORIENTERING

Planområdet är beläget i stadsdelen Bergshamra i Solna, i direkt 
anslutning till kommungränsen mot Stockholm (Norra Djurgården). I 
nordost tar Danderyds kommun vid där Stocksund är närmast beläget 
på andra sidan Stocksundet.

Planområdet är beläget i nära anslutning till Roslagsvägen och 
Roslagsbanan. 
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lokalisering, karaktär och framtida planering. Värden och riktlinjer 
som av Tyréns bedöms som särskilt relevanta för det aktuella 
detaljplanearbetet är fetstilade.

TILLÄGGSPLAN FÖR TRÄDSKYDD INOM 
NATIONALSTADSPARKEN

Alla träd i Nationalstadsparken över en viss storlek är skyddade. På 
planlagd mark gäller en tilläggsplan till detaljplaner för skydd av 
träd inom Nationalstadsparken (2013:927). 

Enligt tilläggsbestämmelser får träd över dessa dimensioner inte 
skadas eller fällas utan marklov:

• Ek, alm, bok, avenbok, fågelbär, vildapel, rönn, oxel och hägg 
med en omkrets över 60 cm på en höjd av en meter ovan mark.

• Ask, lind, sälg, gran, pil och al med en omkrets på över 95 cm 
på en höjd av en meter ovan mark.

• Alla övriga träd med en omkrets på över 125 cm på en höjd av 
en meter ovan mark.

• Hasselknippen med en total omkrets vid roten på över 300 cm.

Kungliga  
nationalstadsparken

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 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, däribland ledordet 
Folknöje. Det bör också vara möjligt att bygga om och anpassa 
befintliga byggnader efter befintliga verksamhetens behov inom 
ramen för ledordet. 

FÖRUTSÄTTNINGAR

4 KAP 7 § I MILJÖBALKEN 
 
Planområdet ligger inom Nationalstadsparken, Ulriksdal–Haga–Brunnsvi-
ken–Djurgården sedan den 1 januari 1995. Enligt 4 kap 7 § i miljöbalken 
har Nationalstadsparken ett särskilt skydd:

Området Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården är en 
nationalstadspark. Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och 
nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder får vidtas 
endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö 
och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i 
övrigt skadas. Trots bestämmelserna i andra stycket får en åtgärd 
som innebär ett tillfälligt intrång eller en tillfällig skada i en 
nationalstadspark vidtas, om

1. åtgärden höjer parkens natur- och kulturvärden eller tillgodoser ett 
annat angeläget allmänt intresse, och

2. parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt 
intrång eller en obetydlig skada.

BEVARA OCH UTVECKLA KUNGLIGA NATIONAL-
STADSPARKEN

Framtida vård och utveckling av Kungliga nationalstadsparken styrs 
av fem ledord, vilka förtydligar parkens kvaliteter och karaktär: 

• Kungligt inflytande och Sveriges historia 

• Folknöje 

• Kunskap 

• Biologisk mångfald 

• Hälsa och motion

VÅRD- OCH UTVECKLINGSPLAN FÖR  
NATIONALSTADSPARKEN 

En vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken har tagits 
fram av länsstyrelsen 2012 (Rapport 2012:33). Triangeln är 
beläget inom planens delområde Bergshamra, men möter direkt 
delområde Brunnsviken och delområde Norra Djurgården. Bland de 
värden och de riktlinjer som anges för respektive delområde har 
ett urval gjorts med utgångspunkt från den aktuella fastighetens 
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Vård- och utVecklingsplan för kungliga nationalstadsparken
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Delområde Bergshamra

VÄRDEN SOM BÖR TAS TILLVARA OCH 
UTVECKLAS 
 
Landskap och bebyggelse

• Det sena 1700-talets landskap är synligt på Tivolihalvön med 
Pipers park, det kontrasterande och naturpräglade Tivoliberget 
med utsikt över Brunnsviken och även plats för dåtida tonsättaren 
Joseph Martin Kraus grav. 

• Den långa kontinuiteten av odlingsverksamhet är väl synlig i kolo-
niområden, fruktträdgårdar och odlingsterrasser från 1870-talet 
och framåt. 

• Strandzonerna är värdefulla som livsmiljö och spridningsområde 
för växt- och djurlivet. 

• Bostadsområdena från 1950- och 60-talen är arkitekturhistoriskt 
intressanta och har en bebyggelsestruktur med naturmark, fram-
för allt tallar, utsparad mellan husen.

Rekreation och nyttjande

• Brunnsvikens strand erbjuder närhet till vatten, storslagna utblick-
ar och varierade miljöer, som Pipers park, Tivoliberget och Bergs-
hamra by. Längs stranden finns en promenadväg som tillhör ett 
större gångstråk runt hela Brunnsviken. 

• Tivolihalvön är ett välbesökt utflyktsmål under både sommar och 
vinter. Tivoliberget erbjuder vida utblickar över Brunnsviken. Som-
martid nyttjas klippor och stränder för bad, vintertid är Brunnsvi-
ken populär för skridskoåkning och vandringar på isen. 

• Koloniträdgårdsverksamheten är av betydelse för både kolonister 
och flanörer. 

• Bockholmen är ett strövvänligt område med fornlämningar. Res-
taurangverksamheten stärker Bockholmen som besöksmål.

MÅLBILD 
 
 
Landskap och bebyggelse

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

• Pipers park ska vara en skogsliknande park som ger vandraren 
möjlighet att uppleva spelet mellan ljus och skugga, slutet och 
öppet samt plötsliga utblickar och rofyllda sittplatser. I enlighet 
med 1786 års karta ska gångsystem, öppna terrasser och utsikts-
platser underhållas. Vegetationens träd- och buskskikt ska utmär-
kas 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. 

• Funktionen av ekologisk spridningslänk i Tivoliområdet, 
Bergshamra by och stranden vid Ålkistan ska stärkas och får 
inte försvagas genom bebyggelse, anläggningar eller olämplig 
skötsel.

• Bergshamras bostadsområden från 1950- och 60-talen ska behålla 
sin bebyggelsestruktur präglad av naturmark och träd utsparade 
mellan husen. Vid eventuella kompletteringar bör byggnadshöj-
den begränsas så att den inte inverkar negativt på landskapsbil-
den. 

• Bockholmens natur och växtlighet ska vårdas och bevaras, forn-
lämningarna ska vara lätta att uppmärksamma.

Rekreation och nyttjande

• Koloniträdgårdarna ska vara en viktig del av Bergshamras rekrea-
tion och attraktivitet.  

• Bockholmen ska användas som strövvänligt park- och naturområ-
de med möjlighet till förtäring.

• Bergshamraledens och Roslagsvägens barriäreffekter ska minska.

• Passagen över Ålkistan ska vara trygg och lättillgänglig för både 
gående och cyklister.
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MÅLBILD 
 
Landskap och bebyggelse

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

• 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. 

• 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.

• För Tivoli anges samma riktlinjer som återges i delområde 
Bergshamra ovan.

Östra Brunnsviksstranden

• Mellan Brunnsvikens vattenspegel och de bebyggda områdena 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.

Rekreation och nyttjande

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

• 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.

• Stränder och vattenytor ska vara allmänt tillgängliga och så långt 
möjligt inte skärmas av. 

• En öppen bebyggelsestruktur med byggnaderna inordnade 
med hänsyn till öppna stråk, bryn och skogsklädda höjder 
kännetecknar landskapet.

• 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.  

Rekreation och nyttjande

• 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 park- och skogspromenader, motionslöpning, skidåkning 
och 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.  

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

• Koloniträdgårdsverksamheten har betydelse både för kolonister 
och för flanörer.

VÄRDEN SOM BÖR TAS TILLVARA OCH UT-
VECKLAS 
 
Landskap och bebyggelse

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

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

• 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.

• För Tivoli anges samma värden som återges i delområde 
Bergshamra ovan.

Östra Brunnsviksstranden

• 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.

Delområde Brunnsviken
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För delområde Norra Djurgården är det relativt få värden och riktlinjer som 
har beröringspunkter med den aktuella detaljplanen. 
 
 

VÄRDEN SOM BÖR TAS TILLVARA OCH UT-
VECKLAS 
 
Bebyggelse och landskap 
 
Strandzonerna är värdefulla som livsmiljöer och spridningsområden. 
 
 
Rekreation och nyttjande 
 
De sammanhängande skogsområdena utmed Lilla Värtan är unika i ett stor-
stadsperspektiv. Barrskogshöjderna ger en tydlig naturkänsla. Att så nära 
huvudstadens centrum kunna vandra i rofylld skog är en särskild kvalitet. 
Den vintergröna vegetationen bidrar till en upplevelse att man lämnat staden 
långt bakom sig.  

MÅLBILD 
 
Landskap och bebyggelse

• Det sammanhängande skogsområdet mot Lilla Värtan ska 
kännetecknas av äldre barr- och barrblandskogar och ge en tydlig 
skogskänsla och upplevelse av ”vårdad vildmark”, detta med 
utgångspunkt i naturlig dynamik och succession men även i att 
skogen är en del i ett kultur-landskap som människan nyttjat i 
århundraden. 

• Torphagen ska hävdas så att lämningar av bebyggelse, trädgårdar 
och andra anläggningar är väl synliga.  

Rekreation och nyttjande

• Norra Djurgården ska vara ett mångsidigt rekreationslandskap, 
baserat på landskapets natur- och kulturvärden. Det ska möta 
olika målgruppers behov. Skogsområdena i norr ska erbjuda 
upplevelser av skogskänsla och promenader i tyst miljö. 

Delområde Norra Djurgården

BRUNNSVIKEN – LANDSKAP SOM KRÄVER 
SÄRSKILD UPPMÄRKSAMHET

Länsstyrelsen påtalar i vård- och utvecklingsplanen att det råder 
särskilda omständigheter runt Brunnsviken.

I Brunnsvikens sammanhållna historiska landskap 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 delar är de engelska landskapsparkerna Haga, Tivoli och 
Bellevue, vattenspegeln i centrum samt den vegetation som inramar 
en stor del av stränderna. 

Det omgivande landskapet var en integrerad del i gestaltningen av 
de engelska landskapsparker, som under det sena 1700-talet anlades 
i Europa. Man försökte på olika sätt att sudda ut gränserna mellan 
parken – ett idealiserat kulturlandskap – och den omgivande naturen. 
Det skedde bland annat genom att siktstråk och point de vuer inte 
bara skapades inom parkerna utan också förlades i omgivningarna. Så 
var också fallet kring Brunnsviken. 

Vad som möter utanför gränsen i dessa delar av Nationalstadsparken 
har betydelse både för upplevelsevärdena och för förståelsen för 
dåtidens idévärld. Vyerna från västra Brunnsviksstranden, 
Bellevue och Tivoli är av särskilt stor betydelse.

Del II.  TIllgänglIgheTen, eklanDskapeT och De omgIvanDe lanDskapen

63

Brunnsviken, ett av de områden 
där mötet med omgivningarna 
behöver hanteras med särskild 
uppmärksamhet

karta: Felix Brännlund
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GÄLLANDE DETALJPLANER

Detaljplan, P 88/1117 (laga kraft 1988) omfattar huvuddelen av 
planområdet. Planen syftade till att möjliggöra ny bebyggelse i 
form av flerbostadshus, servicehus, kyrka/församlingssal samt ett 
kontorshus samt ett parkeringsgarage. Planen meddelar inget skydd 
för kulturvärden.

Även en mindre del av detaljplan P11/3 (laga kraft 2011) ingår 
i planområdet. Den planen syftade till att utöka den tillåtna 
användningen, som i tidigare gällande detaljplanen medgav äldre- 
och omsorgsboende samt kontor, till att dessutom möjliggöra vård 
inom kvarteret Sfären.

Planområdet omfattas även av tilläggsplan P15/01 (laga kraft 
2015) som utgör ett tillägg till gällande detaljplaner inom 
Nationalstadsparken inom Solna. Tilläggsbestämmelserna syftar 
till att skydda kulturhistoriskt och ekologiskt värdefulla träd av de 
flesta trädslag i Nationalstadsparken, utan att förhindra nödvändiga 
förändringar.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

För Nationalstadsparken finns en fördjupad översiktsplan, antagen 
av Solna kommunfullmäktige år 2008. I planen finns övergripande 
riktlinjer för utveckling av parken och specifika riktlinjer för 
olika delområden. Delområden är av typen bevarandeområden 
med natur- och kulturvärden och bebyggelseområden med 
kompletteringsmöjligheter. 
 
Övergripande om att bygga nytt inom 
nationalstadsparken

Hänsynen till kultur- och naturvärden innebär att möjligheterna till 
nybebyggelse är begränsade. Intrång i parklandskap och naturmiljö 
får inte ske. Nya byggnader och anläggningar ska vara väl anpassade 
till natur och befintlig bebyggelse. Karaktären av hus i park ska 
bibehållas vid förtätning inom bebyggelseområden med parkkaraktär.

Möjligheten att i mycket begränsad omfattning komplettera med 
nya byggnader inom redan bebyggda områden gäller endast för 
verksamheter som etablerats där innan lagen om Nationalstadsparken 
trädde ikraft 1995. Skälet är att sådana verksamheter ska ges 

GÄLLANDE PLANER

Plankarta, detaljplan för Kv. Sfären (P88/1117). Hämtad från Solna Stad.
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Vid eventuella kompletteringar inom stadsdelen Bergshamra bör 
byggnaders höjd begränsas så att de inte inverkar negativt på 
landskapsbilden. Nuvarande växtlighet bör inte reduceras genom ny 
bebyggelse. 

Tivoli, Bergshamra by m m (KN 3)

Bergshamra by, Tivolihalvön och koloniområdet intill Ålkistan ska 
bevaras och vårdas. I planen förespråkas en gång- och cykelpassage 
vid Ålkistan, väster om Roslagsvägen. 
 
 
Bockholmen m m (KN 4)

Bockholmen ska i huvudsak bevaras men utveckling av 
restaurangverksamheten kan ske. Stränderna på fastlandet får 
delvis användas för småbåtshamn, båtuppläggning och i övrigt vara 
strandpromenad. Det påtalas att båtuppläggningen på fastlandssidan 
bör begränsas och snyggas till och strandpromenaden vid Ålkistan 
utvidgas. 
 
Brunnsviken (V2)

För vattenområdet Brunnsviken anges att dess vattenlandskap och 
kulturmiljö ska bevaras. Vattenrummet och omgivande stränder är 
känsliga för störningar i form av ljusreklam och högt uppstickande 
byggnader.

rimliga möjligheter att bedrivas och utvecklas. Senare inflyttade eller 
etablerade verksamheter kan inte påräkna expansionsmöjligheter 
genom nybyggnad. Inom bostadsområden och områden med 
byggnader för idrott och rekreation bör ett begränsat antal 
byggnader kunna uppföras.

Kompletteringen får inte ske utanför befintliga bebyggelseområden 
så att de utvidgas, utan kompletteringen måste ske som förtätning 
inom dessa. Förtätningen inom bebyggda områden med parkkaraktär 
får inte innebära att väsentliga miljövärden inom dessa områden 
skadas. Sammanbyggande, tillbyggnader och bebyggande av 
gröna ytor mellan husen får således inte medföra att karaktären av 
byggnader i park successivt övergår till tät bebyggelse med blott 
rester av park.

Planområdet är beläget inom delområde B3, Stocksundstorp, 
“bebyggelseområden med kompletteringsmöjligheter”. Läget innebär 
dock att flera av delområdena, både bebyggelseområden och 
bevarandeområden, berörs:

 
Stocksundstorp (B3)

Området inrymmer Stocksundstorps villaområde och 
flerbostadskvarteret Sfären. 

Villaområdets karaktär och kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
ska bevaras. Stocksundstorp ska förbli villaområde samt användas 
delvis som småbåtshamn och uppläggningsplats för småbåtar. 
Stocksundstorps villaområde är i stort sett fullt utbyggt. Inom 
kvarteret Alnäs kan vissa kompletteringar ske. Även bostadskvarteret 
Sfären är i stort sett fullt utbyggt.

Vidare påtalas att bullerskydd behövs längs Roslagsvägens östra 
kant. 
 
 
Södra Bergshamra (B2)

Bergshamra ska inom sina gränser kunna fungera som en stadsdel 
med bostäder, bostadskomplement, arbetsplatser och service samt 
bostadsnära park- och naturområden. Förändringar av bebyggelse, 
grönytor, annan mark, gator och vägar inom Bergshamra får ske om 
det anses lämpligt för att åstadkomma en god boendemiljö.

 87                 

Karta nr 15 - Riktlinjekarta. Se teckenförklaring på motsatt sida.
Riktlinjekarta för delområden inom Nationalstadsparken i Solna. Hämtad från den 
fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken.
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ÖVERSIKTSPLAN 2030

Solna ska tillvarata och utveckla stadens viktiga park-, natur- och 
kulturmiljöer. Staden ska värna och bevara de värden som finns 
i Nationalstadsparken med Hagaparken, naturreservaten och de 
mellankommunala grönstråken utmed stränderna. Parker och andra 
grönytor ska ingå som naturliga delar i stadsmiljön och samspela 
med stadsmässiga värden.

För kulturmiljöer är ett av de övergripande målen att Beakta och 
behandla kulturmiljöer med respekt för Solnas historia. 

I översiktsplanen redovisas sammanhängande kulturmiljöer i staden. 
Miljö nr. 14, Bergshamra koloniområde ligger i nära anslutning till 
planområdet (Roslagsvägen och Roslagsbanan avgränsar). 

I planen redovisas också kulturhistoriskt värdefulla byggnader: Nr. 49 
är Fredriksberg (Fredriksberg 1)

Sammanhängande miljöer och byggnader upptagna i förteckningen 
i översiktsplanen bedöms omfattas av plan- och bygglagens förbud 
mot förvanskning. (PBL 8. Kap § 13)

För Bergshamra tecknas en framtidsbild som bla innehåller:

Bergshamra ska vara en grön, livskraftig och promenadvänlig 
stadsdel mitt i Nationalstadsparken. Inriktningen är att skapa 
förutsättningar för kompletterande bostadsbebyggelse och 
utveckling av närservicen inom de befintliga bebyggelseområdena 
i enlighet med den fördjupade översiktsplanen. Även förbättringar 
av stadsmiljön och nya stråk mellan norra och södra Bergshamra 
är viktiga inslag i utvecklingen.

Planområdet är beläget inom ett område som i kartan över mark- och 
vattenanvändning är angivet som ”huvudsakligen bostäder”.

KULTURHISTORISK KLASSIFICERING

Befintlig bebyggelse inom planområdet omfattas inte av 
kulturhistorisk klassificering. I planområdets närhet finns 
Fredriksberg (Fredriksberg 1) som i kulturmiljöprogrammet från 
1980-talet klassificerades som gul, byggnad av positiv betydelse för 
stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. 
 
ARKITEKTUR I SOLNA

Solna byggnadsnämnd gav 1994 ut boken Arkitektur i Solna som i 
text och bild beskriver Solnas intressanta hus och miljöer. Kvarteret 
Sfären är upptaget i boken och beskrivs som ”utformat med stor 
omsorg”.

FORNLÄMNINGAR

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.
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VATTENDRAGET

Brunnsviken var del i en farled som var seglingsbar in på 1500-talet 
innan landhöjning och uppgrundning hindrade sjöfarten. 
Förbindelsen mellan Lilla Värtan och Brunnsviken var ett sund vid 
Ålkistan och hade samma namn som idag. Fisket med s.k. ålkistor 
på platsen var av viss betydelse och omtalas i 1500-talskällor i en 
ägodelning mellan Svartbrödraklostret och Helgeandshuset. Religiösa 
institutioner som dessa var stora markägare på medeltiden och fiske 
var en viktig inkomstkälla.

Även efter att vattendraget förvandlats till en mindre å eller 
bäck under 1600-talet (och Brunnsviken till insjö med utloppet 
här) hade det betydelse, inte bara för ålfiske. En skvaltkvarn, 
avsedd att mala spannmål till mjöl, anlades vid det strömmande 
vattnet under 1600-talets senare del. Kvarnen tillhörde Jacobsdal 
(nuvarande Ulriksdal) men hade begränsad kapacitet. För att säkra 
vattentillgången och kvarndriften byggdes en damm.

Dammen gav upphov till stridigheter runt Brunnsviken. Odlingsbar 
mark ställdes under vatten och vattenkvaliteten försämrades 
drastiskt. Inflytelserika markägare ville under Gustav III:s tid 
upphäva greve Barck på Bergshamras rättighet att dämma upp. 
Barck fick fortsätta med kvarndriften. Markägarnas strävan att sänka 
vattennivån fortsatte. På 1830-talet lyftes argument om hälsa för 
att sänka vattennivån, Brunnsviken ska nu ha varit stinkande och en 
möjlig grogrund för sjukdomar. Även militären ville se en breddning 
av Ålkistans vatten för att fördröja fientlig framryckning. Motståndet 
mot sänkningen var i hög grad knuten till de vackra kanaler som 
Fredrik Magnus Piper och Gustav III anlagt vid Haga. Dessa skulle 
torrläggas vid en sjösänkning.

Karl XV lade ner motståndet och 1861 togs beslutet att anlägga 
en kanal vid Ålkistan. Förutom militära skäl och en förbättrad 
vattenkvalitet såg man möjligheter till en förnyad sjötrafik på 
Brunnsviken. 1862-63 genomfördes sprängningar och grävningar 
som gav en sex meter bred kanal med ett vattendjup på ca två 
meter. Godstrafik kom igång och den omfattande nöjestrafiken 
med ångbåtar i Stockholm fick nya rutter som utnyttjades för 
söndagsutflykterna. Även kungafamiljen fick möjligheter till 
bekvämare transporter. Karl XV vistades mycket vid Ulriksdal och 
Bergshamra under 1860-talet.

När järnvägstrafik och vägtrafik utökades blev nyttotrafiken på 
vattnet lidande. Istället växte fritidsbåtstrafiken under 1900-talets 
tidigare del. Det anlades en sjömack vid Åminne på södra sidan 
av Ålkistan. Macken servade de nya motorbåtarna som växte i 
antal. De segelsällskap som höll till runt Brunnsviken fick uppleva 
problemen med att vänta på broöppningar och på 1920-talet anlades 
småbåtshamnar på saltsjösidan för att slippa denna flaskhals. 
Småbåtshamnarna har moderniserats och på Solnasidan finns en liten 
men rationellt präglad hamnlösning.

Under 1900-talet försämrades åter vattenkvaliteten i Brunnsviken 
pga orenade avlopp och vattenutbytet och seglingsmöjligheterna 
förbättrades 1982 genom en uppsprängning av kanalen och 
anläggandet av en pumpstation med vattenrör under broarna.

Karta över Ålkistan-området från 1861, framtagen inför kanalprojektet. 

ÅLKISTAN

HISTORIK
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Karta från 1709 som visar bäcken vid Ålkistan, kvarnen samt mjölnarens stuga 
och täppa. Riksarkivet.

Foto från första hälften av 1980-talet då insatser gjordes för att fördjupa kanalen. 
Foto: Anders Hedin. 

Broarna över Ålkistan med järnvägsbron närmast i bild och vägbron i bakgrunden.  
Fotot bör vara från sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Stockholms stadsmuseums 
samlingar.
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TRAFIK TILL LANDS

När den första bron för vägtrafik över vattnet vid Ålkistan anlades 
är inte känt, ej heller om det här funnits någon färjetrafik före bron 
tillkom. Klart är att en bro byggdes senast under 1600-talets andra 
hälft och att vägen här och över Stocksundet nu var den etablerade 
landvägen till Roslagen. 

Kring strategiska knutpunkter i det äldre vägnätet och längs 
farlederna var krogar och värdshus vanliga. Ålkistans läge vid en bro 
och mellan vatten med inte obetydlig sjöfart var perfekt för en sådan 
rörelse. Värdshuset etablerades på norra sidan vattendraget under 
1700-talets tidigare del och kan sägas vara en utveckling av den 
befintliga torpbebyggelse som redovisas på 1709 års karta. Marken 
tillhörde Ulriksdal och krögaren verkade under arrende. Likt andra 
krogar på rimligt avstånd från staden blev Ålkistan också ett populärt 
utflyktsmål. Krognäringen fanns kvar på platsen till 1800-talets andra 
hälft. 

Värdshusbebyggelsen bör ha rivits i samband med att Stockholm-
Rimbo järnväg anlades. Trafiken på Roslagsbanan invigdes 1885 
och fram till 1923 fanns en hållplats vid Ålkistan. Järnvägsbron över 
Ålkistan var öppningsbar för att möjliggöra sjöfart. Så var även den 
vägbro som byggdes i samband med kanalprojektet 1862-63. 

I takt med att vägtrafiken växte i betydelse under 1900-talet vidtogs 
kapacitetshöjande åtgärder i omgångar. Dessa har i hög grad kommit 
att prägla området. En ny vägbro byggdes 1937.  Efter den stora 
bilismboomen under 1950-talet krävdes kraftigare insatser och kring 
1970 genomfördes omfattande breddningar och standardhöjning av 
Roslagsvägen.

Värdshuset vid Ålkistan, teckning av A.F. Cederholm, 1815. Uppsala universitets-
bibliotek.

Rökning vid värdshuset Ålkistan, lavering av Jean Eric Rehn, 1700-tal. Stockholms 
stadsmuseum.
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Broarna över Ålkistan, sett från söder mot norr, 1936. Vägbron breddas. Stockholms stadsmuseum. Åminne konditori-kafé vid Roslagsvägen vid Ålkistekanalen, 1936. Stockholms stadsmuseum.

Norra Anneberg i vänster bildkant med den breddade Roslagsvägen. Foto 1970, kort därefter revs 
villan. Stockholms stadsmuseum.

Brovaktarstugan söder om Ålkistan. Byggnaden revs 1968. Foto Axel Swinhufvud 1926. 
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BEBYGGELSE VID ÅLKISTAN

Mjölnaren bodde på platsen, söder om vattendraget, där en karta från 
1709 visar läget för dennes stuga och täppa.

Värdshuset med sin relativt oansenliga timmerbebyggelse finns 
avbildad på 1760-talet och på 1810-talet utan att någon påtaglig 
förändring ägt rum. Vid 1800-talets mitt har dock bebyggelsen vid 
Ålkistan förändrats avsevärt med större byggnadsvolymer, rätvinkligt 
och prydligt anordnade mot Brunnsviken. Separerat från den övriga 
bebyggelsen redovisas på 1861 års karta en smedja, ungefär på den 
plats där garagebyggnaden idag står.

Broarna över Ålkistan manövrerades av personal som bodde i en 
brovaktarstuga på södra sidan av sundet, väster om järnvägen. 
Byggnaden revs 1968, inför breddning av Roslagsvägen.

Utsikt mot Lilla Värtan, 1887, ungefär från dagens parkeringsgarage i Triangeln. trädgården förefaller vara nyanlagd. På södra sidan kanalen ses 
ett av husen i Åminne. Foto Löfman, i Stockholms stadsmuseums samlingar.
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På norra sidan av Ålkistan byggdes sommarställen på Bockholmen, 
vid Fredriksberg och intill kanalen, på platsen för dagens 
båtuppläggning. Den sistnämnda villan hade möjligen namnet 
Ålkistan.

Inledningsvis var det välbärgade sommargäster i en relativt gles 
bebyggelsestruktur. Eftersom det handlade om arrenden på statlig 
mark växlade hyresgästerna. Med tiden förtätades bebyggelsen med 
både nya trävillor men också med enklare byggnader. Vid sekelskiftet 
1900 märks en andra byggnadsvåg. Här fanns tjänstebostäder för 
fast boende personal som tog hand om hus, trädgård och odlingar. 
Det byggdes också mindre hus för att inhysa sommargäster. Dessa 
byggnader kunde under andra årstider komma att bebos av mer 
ljusskygga hyresgäster. 

Några av sommarställena behölls för säsongsboende ända in till 
mitten av 1900-talet men på flera av dem blev permanentboende 
allt vanligare. Byggnaderna blev två- eller flerfamiljshus bebodda av 
anställda vid exempelvis Naturhistoriska riksmuseet eller någon av 
utbildningsinstitutionerna i närheten.

Byggnadernas framtid avgjordes av de statliga instanserna som 
under olika perioder ansvarade för området, bl a Domänstyrelsen och 
senare Byggnadsstyrelsen. Byggnaderna blev omoderna, underhölls 
bristfälligt och framtiden var osäker men utvecklingen kom att gå 
mot en total avveckling av byggnaderna öster om Roslagsvägen. 
Någon byggnad revs redan på 1950-talet, brandkåren övade på 
en annan. Byggnaderna fanns kvar på nåder under 1960-talet, 

SOMMARVILLOR

Den tomt på södra sidan av Ålkistan som beboddes av mjölnaren 
vid skvaltkvarnen fick under 1800-talets mitt namnet Åminne och 
en uppgraderad bebyggelse. Här inleddes nu en 100-årig epok när 
området kom att domineras av sommarbebyggelse. Bakgrunden 
till denna epok kan kopplas till den allmänna utvecklingen med en 
framväxande sommarbebyggelse i innerskärgården som följde på 
framgången för många borgare och den ångbåtstrafik som snabbt 
utvecklades. På Norra Djurgården och vid Brunnsviken fanns också 
en koppling till kungafamiljen. Som en efterföljare till Gustav III som 
sett till att hans närmaste män kunde etablera sig runt Brunnsviken 
(Bellevue, Frescati, Tivoli etc) växte det fram ny nöjesbetonad 
bebyggelse längs Brunnsvikens stränder under Karl XV:s tid.

Karl XV som ägnade mycket tid och uppmärksamhet åt Ulriksdal, 
arrenderade även Bergshamra gård och bedrev där experimentellt 
jordbruk. Han lät uppföra tre schweizervillor under 1860-talet. 
Området kallades Karlsro och han lät hyra ut husen till vänner. Vid 
sekelskiftet tillkom lusthuset Monte Carlo och ytterligare ett par 
villor, detta område är idag Bergshamra by. Under följande årtionden 
byggdes nya sommarnöjen på denna statligt ägda mark och ofta 
fanns en koppling mellan byggherren och kungen.  

Under 1860-, 70- och 80- talen byggdes sommarvillor omgivna av 
parkliknande trädgårdar både vid Brunnsviken (Fridhem, Ekbacken 
och Sofielund) och på höjden ovanför Saltsjön (Anneberg, Montebello, 
Torphagen). Vid Ålkistan utvecklades Åminne under 1850- och 
60-talen till ett sommarnöje med en rejäl park mot bäcken (senare 
kanalen). 

Foto från järnvägsbron mot öster 1928. Allé vid Åminne och villa på Solnasidan.

Parkkaraktär vid Åminne. Odaterat foto av Hans Wargentin.

Åminne mot väster 1970. Villan på nuvarande båtuppläggningsplats finns ännu 
kvar. Fotograf Göran Fredriksson, Stockholms stadsmuseum.
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Gula längan vid Montebello 1970. Stockholms stadsmuseum.

1971 tycks trädgården vid sommarvillan på Solnasidan börja bli igenvuxen. Foto 
Anders Hedin.

Foto på sommarvillan på Bockholmen, 1966. Villan uppfördes någon gång under 
1800-talets andra hälft. Solna stads bildarkiv.

Flygfoto som visar sommarbebyggelsen på berget intill Ekhagen (Anneberg, Monte-
bello, Torphagen). Notera bron över Roslagsvägen, den revs i samband med breddning-
en av vägen kring 1970. Riksantikvarieämbetet.

hyresgästerna erbjöds moderna lägenheter i utbyte. Byggnaderna 
var stadda i förfall och trädgårdarna sköttes ej. I samband med 
utbyggnaden av Roslagsvägen, påbörjad under 1960-talets sista 
år, revs några byggnader. Ett stod kvar till 1978, ett annat något 
år in på 1980-talet. Kvar idag är Torphagens vattentorn, inrasade 
jordkällare samt vegetation som för ett tränat öga kan kopplas till 
sommarboendet. Miljöerna växte fort igen efter rivningarna men 
aktiva vårdinsatser med gallring och betande nötkreatur har till viss 
del hindrat igenväxningen.

På norra sidan revs Fredriksberg och ersättes av en funktionalistisk 
villa på 1930-talet. Villan närmast kanalen revs under 1970- eller 
80-talet. På ett foto från 1971 var tomten delvis igenvuxen, på en 
flygbild från 1978 finns byggnaden kvar men på plankartan från 
1987, framtagen inför uppförandet av Sfärens bostadsområde, är 
byggnaden inte inritad.

På Bockholmen är den enda sommarvilla som funnits här ännu 
bevarad. Byggnaden är uppförd under 1800-talets andra hälft 
och har relativt väl bevarad karaktär. Sedan 2003 finns här en 
restaurangrörelse.
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Arrende av den statliga marken har givits för olika typer av 
bebyggelse genom åren. Under de knappa åren under första 
världskriget ökade intresset för husbehovsodling och i knapphetens 
spår fick odlingssällskapet Stockholms Omnejd 1919 möjlighet att 
arrendera ett större markområde i Bergshamra. Då tiderna blev bättre 
växte intresset för att ha en egen koloni med stuga. På lotter om 300-
400 kvm fick kolonisterna uppföra en stuga om 22 kvm utförd enligt 
typritningar av arkitekten Einar Rudskog. Stugorna motsvarade tidens 
ideal om det svenska torpet, falurött med vita knutar. Åkermarken 
i Bergshamra omvandlades till ett vidsträckt trädgårdslandskap. Så 
småningom drogs el och vatten in i stugorna.

Storstadens expansion hölls länge borta, i första hand med anledning 
av det statliga markägandet. Solna stad förvärvade dock succesivt 
mark. Stadsdelen Bergshamra byggdes ut under 1900-talets mitt och 
de sju punkthusen (9-11 våningar) vid Ripstigen, uppförda 1958-
60 signalerade att förändringar var på gång. Punkthusens intåg 
innebar att koloniområdet minskade och dess festplats försvann. 
Ingreppet var bara starten på en radikal förändring av koloniområdet. 
I samband med breddning av Bergshamravägen på 1960-talet och 
i samband med utbyggnad av bostäder kring Bergshamras södra 
tunnelbaneuppgång i början av 1970-talet försvann lotter. 

År 1982 sades arrendet upp inför en mer övergripande och 
sammanhängande utbyggnad av bostäder i Södra Bergshamra. 
Kolonisterna erbjöds dock nya lägen längre söderut, ner mot 
Tivoliområdet där ett nytt koncentrerat område anlades på flack 
gammal åkermark. Många stugor var i för dåligt skick för att flyttas 
med och ersattes i det nya läget av nybyggnader. Kolonistugorna 
närmast Ålkistan och längs Gamla vägen berördes inte av flytten utan 
kunde bevaras i ursprungliga lägen. 

Koloniområdet med typhus och fruktträd. Solna stads bildarkiv. 

Koloniområdet i Bergshamra efter flytten till nya läget. Höghusen i bakgrunden är Rådjursstigen till 
vänster och Ripstigen till höger. Foto 1984, Solna stads bildarkiv.

KOLONIOMRÅDET
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Höga punkthus var under 1940- och 50-talen ett ofta använt redskap 
i stads- och bostadsbyggandet. Byggnaderna passade in i tidens 
ideal om att bygga stad i park samtidigt som de motsvarade krav på 
större skala och rationellt byggande. Hustypen gjorde det möjligt att 
bibehålla topografi och viss grönska men under det sena 1950-talet 
var bilinnehavet så stort att omfattande parkeringsytor behövdes 
redan från början. I fallet Ripstigen kunde parkeringen på ett naturligt 
sätt förläggas mot Roslagsvägen och sluttningarna mot söder kunde 
bibehållas gröna. 

Punkthusen uppfördes 1958-60. De ritades av Riksbyggens 
arkitektkontor och arkitekterna Wilhelm Boijsen och Dag Efvergren, 
som senare fick omfattande uppdrag i byggandet av Stockholms city. 

Byggnaderna var ursprungligen på tidstypiskt sätt svalt ljusgrå och 
hade balkonger indragna innanför fasadlivet. Den arkitektoniska 
skärpan försvagades i början av 1990-talet då balkongerna 
förstorades avsevärt och fasaderna färgades om i beigerosa nyanser.

Ett annat punkthusprojekt från 1950-talets slut kom aldrig 
till utförande. På berget öster om Roslagsvägen, där Sfären 
nu ligger, planerade försäkringsbolaget Skandia att bygga en 
kontorsanläggning. Arkitekterna Backström & Reinius ritade 
skulpturala stjärnhus med konvexa och konkava fasader.

Bergshamra från Norrtäljevägen. Foto från sent 1950-tal eller 1960-talet. Solna stads bildarkiv.

Planlösning i ett av de stjärnhus som 
Backström & Reinius ritade för Skan-
dia, avsedda att uppföras på berget 
där Sfären nu ligger. Ur Arkitektur 
1957/5.

RIPSTIGEN



22 Kv Triangeln - Kulturmiljöutredning

 

Den tredje och sista utbyggnadsetappen i Södra Bergshamra var 
Bergshamra allé som består av 7–8 våningshus och radhuslängor 
om två våningar. Kvarterets bebyggelse präglas av karaktäristiska 
burspråksutbyggnader, tvärställda gavelfasader och en rik variation 
av balkonger och fönster. 

1989–91 uppfördes kvarteret Sfären i sydöstra delen av området.

Marken i södra delen av Bergshamra var länge statligt ägd. Statens 
centrala Frökontrollanstalt var sedan 1925 belägen på platsen. I 
slutet av 1950-talet byggde Riksbyggen kv. Ripstigen, 9–11 våningar 
höga punkthus, som skulle bli de första bostadshusen i den här 
delen av Bergshamra.  På 1970-talet planerades 500–600 lägenheter 
i södra Bergshamra i samband med tunnelbanans utbyggnad 
till Bergshamra som då fick en biljetthall i norra och en i södra 
delen. Bostadsbebyggelsen föreslogs överbygga Bergshamravägen 
men istället blev det Skandia som på 1980-talet fick anlägga ett 
kontorshus och en bro som överkorsade vägen. Under 1980-talet 
förvärvade Solna ytterligare mark från staten och nu kunde 
planeringen av området ta fastare form. På platsen fanns vid tiden 
provodlingar för Frökontrollanstalten, bl.a. äppelträd och olika 
sädesslag.

I norr placerades de höga punkthusen och söderut mot Tivoliudden 
och Brunnsviken de lite lägre bostadshusen, på så vis kunde så 
många som möjligt få fri sikt mot de vackra grönområdena och 
vattnet. Ansvarig arkitekt för områdets slutliga planform var 
planarkitekten Per Linder.  

Kvarteret Fröet utgjorde den första utbyggnadsetappen av bostäder 
i Södra Bergshamra. Kvarteret skulle delvis bestå av tegelklädda 
punkthus i 5–6 våningar med utdragna sadeltak i nordväst och i öster 
bebyggdes kvarteret med radhus i två våningar med ljusputsade och 
faluröda träfasader.

Skandias storskaliga kontorshus och HSB:s fem höga 
punkthus tillhörde den andra etappen av bostadsbyggandet 
i Södra Bergshamra. Bostadshusen utformades med vinklade 
byggnadskroppar som sett från entrégatan kan associeras med 
uppslagna böcker. Husen gavs varma kulörer i gult och rosa-rött tegel 
med fasadband i mörkare toner. 

Utsikt från Ripstigen i södra Bergshamra mot de nybyggda husen på Åbergssons 
väg. I bakgrunden skymtar Bergshamra gård. 1985. Solna stads bildarkiv.

Frökontrollanstaltens huvudbyggnad i Bergshamra, 1980-tal. Solna  stads  
bildarkiv.

SÖDRA BERGSHAMRA
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KVARTERET SFÄREN

Bostadsområdet kv. Sfären byggdes 1989–91 med BLP Arkitekter 
AB/ Sven Olof Larsson, Elis Kungs och Gunnar Sjögren som 
arkitekter. Landskapsarkitekt var Sture Koinberg. Området 
namngavs efter planformen på det kontorshus som var tilltänkt 
på Stocksundsberget på 1950-talet. Den herrnhutiska kristna 
Evangeliska brödraförsamlingen, EBF, hittade denna fortfarande 
obebyggda skärgårdsklippa på 1980-talet och beslutade att uppföra 
ett nytt bostadsområde. 

1991 stod området Sfären klart trots protester från boende i 
området.  Det bestod av 260 lägenheter fördelade på nio stjärnhus. 
Bostadshusen grupperades runt den centralt placerade sparade 
naturmarken. I södra delen där stjärnhusen sammanbyggdes med 
lågdelar anlades en torgyta och här placerades kyrkobyggnaden, 
“mitt i byn”. Den branta vägen upp genom området gavs det 
passande namnet Himlabacken, vilket har både en religiös koppling 
och en koppling till kvartersnamnet Sfären. 

Sfären planerades som ett område för kontakt över 
generationsgränserna med boende för alla åldersgrupper, både yngre 
och äldre. Bostäderna grupperades efter ålder: Glädjen för boende 
upp till 40 år, Friheten för 40-60-åringar och Tryggheten för de 
äldre. Även handikappanpassade lägenheter byggdes. Den glasade 
entrébyggnaden utrustades med olika servicefunktioner så som 
simbassäng, restaurang. närbutik samt motions- och hobbylokaler.  
 
Bostadsområdet var i huvudsak bilfritt. Parkeringsmöjligheter 
anordnades i en garagebyggnad på andra sidan Bockholmsvägen, väl 
avskilt från övrig bebyggelse.

1995 såldes fastigheten till Stadshypotek.

Illustration över kv. Sfären, BLP arkitekter.

Situationsplan, 1993, BLP arkitekter.

BLP ARKITEKTER

BLP arkitekter, idag Larsson arkitekter. Arkitektkontoret grunda-
des av Ewert Bosta, Jörgen Peteren och Sven Olof Larsson år 1966. 
Deras första uppdrag var Köpings lasarett och kontoret kom att 
arbeta med ett flertal sjukhus i Mellansverige. När ädelreformen 
infördes 1992, som innebar att kommunerna nu fick ett samlat 
ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre och funk-
tionsnedsättningar, något som tidigare varit landstingens ansvar. 
Arkitektkontoret var då tidigt ute med att presentera nya idéer 
om hur omsorgsboende för äldre kunde gestaltas med danska 
Plejehem som inspiration. Det första stödboendet i Sverige skulle 
bli Los i Hälsingland 1986. Därefter fick BLP ett flertal uppdrag 
att skapa framtidens äldreboenden. Arkitektkontoret hade även 
en rad restaureringsuppdrag som Svärdsjö kyrka, Sofia kyrka och 
Jakobs kyrka. 1982 vann BLP tävlingen om utformningen av bo-
stadsområdet Sfären.

Kontoret heter numera Larsson Ark.

STURE KOINBERG

Landskapsarkitekten Sture Koinberg utbildade 
sig vid både konstakademien i Köpenhamn och 
i Stockholm. Sedan 1971 driver han det konsul-
terande landskapsarkitektkontoret, S. Koinberg 
AB. Koinberg har medverkat i upprustningar av 
miljonprogramsområden, nybyggnad av bo-
stadsområden och skolor. Tyngdpunkten har 
varit på vardagsmiljöer där människor tillbringar 
stor del av sin tid. Kontoret har även haft upp-
drag inom upprustning av parker, förnyelse av 
stadsmiljöer, planering av torg och centruman-
läggningar, daghem, servicehus m.m. 
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HERRNHUTISMEN -  
EVANGELISKA BRÖDRAFÖRSAMLINGEN

Herrnhutismen är en vidareutveckling av protestantismen. Herrnhutismen står för ett fromt 
liv med mer aktiv religiös utövning och en närmare personlig relation till Jesus. En viktig 
del av tillvaron är omhändertagande och ansvar för alla i samhället. Utövningen av denna 
omsorg krävde samhällen med dessa funktioner. Staden Herrnhut i Östra Sachsen grundades 
av rörelsen på 1720-talet och växte upp till ett idealsamhälle. Herrnhutismen spreds genom 
aktivt missionsarbete. Städer som Savannah i Georgia, USA och Christiansfeld i Danmark 
samt nuvarande Nuuk på Grönland grundlades genom missionen på 1700-talet. Precis som 
moderstaden Herrnhut blev de nya städerna idealstäder med rutnätsplaner och med de 
viktiga funktionerna samlade runt en centralt belägen kyrka. Namnen på samfunden i de olika 
länderna varierar men ofta figurerar ordet ”brödraskap” i benämningarna.

Herrnhutismen är alltså starkt förknippad med stadsgrundande och byggnation. Det är en del 
av rörelsens grundpelare. I Sverige uppfördes församlingslokaler i Göteborg och Stockholm på 
1780-talet och i Karlskrona 1802. Samfundet har inte givit upphov till några stadsgrundningar 
här. Det är oklart om Evangeliska brödraskapet gjort några fler satsningar i modern tid lika 
den i Sfären.

Staden Hernnhut i Oberlausitz (idag i tyska delstaten Sachsen). Här har den herrnhutistiska rörelsen sitt 
ursprung. Bild hämtad från Pinterest.

Akvarell från 1808 över Hiärneska malmgården på Kungsträdgårdsgatan 12 i Stock-
holm. Här fanns Evangeliske Brödernas bönesal fram till 1900-talets början. Bild 
hämtad från Stockholmskällan.

Christiansfeld i Danmark. Foto från Wikipedia.



25Kv Triangeln - Kulturmiljöutredning 

NULÄGE
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Garagebyggnaden är uppförd i två hela våningar, souterrängvåning 
och parkeringsdäck (i två skilda nivåer) på taket.

Byggnaden är L-formad, uppförd i släta betongelement, med i fasad 
markerade bjälklag och med stora ventilations- och ljusöppningar. 
Långsidornas fasader är öppnare och har endast få täta delar. 
Öppningarna delas in av kors i stål, tidstypiskt grönlackerat, och i 
facken sitter galler i galvat stål. Parkeringsdäckets räcke är uppbyggt 
enligt samma mönster som fasaderna. Det förekommer även runda 
öppningar. 

På gaveln mot söder finns en centralt placerad utrymningstrappa, 
spiralformad i galvat stål. Utrymningsdörrar i grönlackerat stål leder 
ut till trappan på varje plan. Från däcket på taket nås trappan från en 
öppning i bröstningen.

Från den västra fasaden skjuter en blålackerad skyltstolpe upp och 
annonserar kvarteret Sfären mot Roslagsvägen och Roslagsbanan. 
I vita ovaler räknas de olika funktionerna i anläggningen upp, bl. a. 
konferens, festvåning och bad.

GARAGEBYGGNADEN

Garagebyggnaden och båtuppläggningsplatsen från sydost i december 2017.
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In- och utfart till garaget görs via en asfalterad angöringsgata i 
sluttningen i öster, kantad av en galvad s.k. kolsva-balk.  Infart till 
garaget görs genom en grönlackerad vikport. Parkeringsdäcket nås 
via en uppfart direkt från Bockholmsvägen. Intill uppfarten finns en 
mindre mångkantig trapphusbyggnad med fasader i slät betong. 
Mellan uppfarten och likriktarstationen i väster finns planteringar i 
form av hägg och syréner. 

Mellan uppfarten och angöringsgatan är den sluttande marken täckt 
av gräsmatta. I gräsmattan står grupper av mindre prydnadsträd,  
bl.a. fågelbär och rödek.

Vy från Bockholmsvägen mot garagebyggnaden.
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Mellan angöringsgatan och båtuppläggningsplatsen sluttar marken 
påtagligt och här finns en trädridå med träd av olika arter och 
storlekar. 

Längs garagets sydvästra del finns en betongtrappa som leder mellan 
Roslagsvägen och strandpromenaden. Trappan är sannolikt samtida 
med garagebyggnaden.

Mellan garaget och strandpromenaden finns en teknikbyggnad, 
uppförd i släta prefabricerade betongelement och med 
teknikinstallationer till hälften dolda bakom en skyddande jalusi på 
taket.

Vy från sydväst mot parkeringsgaraget och teknikbyggnaden med båtuppläggningsplatsen i bakgrunden mot öster. Vy från söder mot parkeringsgaragets gavel och utrymningstrappa.
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Strandpromenaden går till stora delar på trappor under broarna. 
Den fortsätter nedanför Triangeln som en grusstig som löper 
längs båtuppläggningsplatsen. Stigen är integrerad i den plana, 
grusbelagda ytan där båtar står uppställda vintertid. Här syns inga 
spår av den villa eller trädgård som funnits tidigare på platsen. 
Jämfört med äldre bilder är det tydligt att marken planats ut för att 
kunna fungera för båtuppställning. Strandzonen utgörs av en grön 
slänt med alar i olika storlekar och buskar. 

På södra sidan av kanalen finns spår av den buskrad som var en 
karaktärsfull del av villatomten Åminne. I övrigt är vegetationen tät 
med många uppvuxna träd men även yngre individer. Karaktären av 

Strandpromenaden som till stor del går via trappor under broarna. Kanalens kanter har delvis stensatta, delvis pågjutna sträckor.

STRANDZONEN

villatomt är inte självklar att utläsa längre, trots att buskraden och 
några äldre karaktärsfulla träd känns igen från äldre foton. 

Kanalens kanter är på båda sidorna en blandning av stensatta 
sträckor och sträckor där pågjutningar gjorts med betong. 
Situationen känns i detta avseende igen sedan fotografi från 1971.
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Kvarteret Sfären består av 9 stjärnhus med slammade ljusa 
tegelfasader och detaljer, i för postmodernismen, typisk grön och 
rosa kulör. Husen har varierade fönstertyper och branta takfall i mörk 
plåt. Till husen finns servicebyggnader med fasader i diagonalställd 
träpanel i en ljusblå kulör. Lägenheterna är i storleken 1-5 rum och 
kök. Samtliga har balkong varav de flesta är inglasade.

I området finns även en mindre badanläggning, förskola, 

Punkthusen i kv. Sfären uppfördes 1989-91. Den centralt placerade kyrkobyggnaden. Kyrkans verksamhet har idag flyttat och 
byggnaden används nu som kontor. 

Torget är belagt med ofärgade och rosa infärgade betongplattor lagda i ett rut-
nätsmönster.

matvaruaffär och restaurang/konferens m.m. Kapellbyggnaden 
som idag fungerar som kontor är centralt placerad med omgivande 
bostadshus. Det centralt belägna torgrummet dit kyrkobyggnaden är 
placerad är delvis hårdgjort och delvis planterat.  Markbeläggningen 
präglas av kvadratiska och rektangulära betongplattor i grått och rosa 
i ett rutnätsmönster. Miljön har till stora delar ursprunglig karaktär.

SFÄREN
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Vy från Ekhagsvägen sydöst om Ålkistan med småbåtshamn i lilla värtan. Garagebyggnaden kan endast anas nedanför 
Ripstigens punkthusbebyggelse. 

Vy från Frösundaviks allé vid Brunnsvikens västra strand. Från platsen syns flertalet punkthus och entrébyggnaden.  
Garagebyggnaden är dold bakom träd. 

SFÄREN PÅ AVSTÅND

Genom det avskilda läget på en markant höjd i mötet mellan två 
vattenrum, och genom byggnadernas höjd, är Sfärens stjärnhus 
synliga från flera punkter längs Brunnsvikens och Lilla Värtans 
stränder samt från vattenytorna. Andra höjder runt vattenrummen 
döljer bebyggelsen från andra siktvinklar. 

I de fall byggnaderna framträder kan de ibland upplevas som tydligt 
fristående med luft emellan medan de från andra vinklar grupperas 
samman. De uppbrutna taken med uppstickande teknikutrymmen 
kontrasterar tydligt mot de raka och jämnhöga takavsluten i 
Ripstigens punkthus och bidrar i någon mån till ett mer naturlikt 
uttryck.

Från väster framstår stjärnhusen som ljusa med relativt lugna 
fasader. Från Lilla Värtan framträder balkongpartierna med sin 
avvikande gröna kulör som tydligt delar in byggnaderna vertikalt.

Entrébyggnaden och glastaket syns från vissa vinklar och är då 
relativt svåra att läsa av och förstå om man inte är väl förtrogen med 
hur byggnaderna ser ut på nära håll. 

Garagebyggnaden är placerad på ett sätt och har en höjd som gör 
att den inte alls är lika synlig som stjärnhusen, särskilt inte på längre 

avstånd. Ofta döljs den bakom väg- och järnvägsbroarna. Belysnings- 
och skyltstolpar samt parkerade bilar kan från vissa punkter vittna 
om byggnadens existens. Från öster läses byggnaden lätt ihop med 
broarna.
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Bockholmens bevarade sommarvilla, uppförd under 1800-talets senare hälft. Funkisvillan Fredriksberg vid Ålkistan som på 1930-talet ersatte en äldre sommarvilla med samma namn.

BEBYGGELSE I NÄRHETEN

Väster om broarna ligger kolonistugorna relativt nära Triangeln och 
Sfären men vägar och broar utgör en kraftig barriär. Roslagsvägen 
gör också att Rispstigens punkthus tillhör ett annat sammanhang 
än Sfären. Sfären är därför tydligt isolerat från Bergshamra. Den 
markanta höjdskillnaden och det faktum att Sfären vänder sig 
mot söder gör att det inte heller finns någon tydlig relation med 
villabebyggelsen i Stocksundstorp på norra sidan berget.

Bergets östra sluttning är obebyggd och i sydsluttningen finns 
förutom Sfärens entrékomplex endast funkisvillan Fredriksberg. 
Byggnaden ligger delvis väl synlig men tomten är inbäddad av 

grönska. Nivåskillnader mot Bockholmsvägen och grindar vid 
infarterna gör att tomten framstår som avskild från omgivningen.

Strandlinjen öster om berget är flack och har parkkaraktär med 
gräsmattor och grusgång. Härifrån går en betongbro över till 
Bockholmen, en i huvudsak skogsklädd ö med grusvägar. 

Sommarvillan som numera inrymmer restaurang med uteservering på 
tomten ner mot vattnet ligger på holmens östra del. 

Längst i söder finns en mindre marina med enklare bebyggelse på 
bryggor.
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KULTURVÄRDEN

Sund och rinnande vatten i närheten av staden har alltid varit 
strategiska punkter. Ålkistan är inget undantag utan har en rik och 
intressant historia. 

Ålkistan har också sedan 1885 utgjort gräns mellan städerna/
kommunerna Stockholm och Solna, detta har dock inte givit några 
tydliga avtryck.

Platsen är historiskt betydelsefull ur ett kommunikationshänseende 
för både sjö- och landtrafik. Även ifråga om infrastruktursatsningar 
finns kulturvärden kopplade till kanalprojektet på 1860-talet och 
till broarna. Platsen har en rik rekreationshistoria med det populära 
värdshuset, 1800-talets sommarnöjesepok och fritidsbåtstrafiken.

Ålkistan har också en koppling till de kungliga miljöerna Ulriksdal, 
Bergshamra och Haga, både genom historisk ägostruktur och genom 
regleringen av Brunnsvikens vatten.

Vid Ålkistan har det funnits en kulturhistoriskt intressant bebyggelse 
knuten till kvarndrift, till resandet och en sommarbebyggelse från 
1800-talets andra hälft. Den sistnämnda har inte varit märkvärdig 
men typisk för sin tid. De stora parkliknande trädgårdarna på 
södra sidan av Ålkistan gjorde platsen mer av en fortsättning på 
kulturlandskapet vid Brunnsvikslandskapet. Efter 1970 har naturen 
trängt undan den tidigare bebyggda, kultiverade prägeln.

Överlag finns anmärkningsvärt lite äldre bebyggelse bevarad för 
att vara en så historiskt intressant plats. Infrastruktursatsningarna, 
främst Roslagsvägen, har inneburit både direkt och indirekt att miljön 
avfolkats. 

Strandzonen på båda sidorna av vattnet och strandpromenaden 
på norra sidan är illa omhändertagen från år 1970 och framåt. 
1980-talets pumpstation och båtuppläggningsplats har försvagat 
platsen än mer, liksom anläggandet av Sfärens parkeringshus. 

ÅLKISTAN

Skapandet av kanalen på 1860-talet är ett uttryck för tidens infrastruktursatsningar. Den är samtida med utbyggnaden av stambanorna.
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SFÄREN

Till bostadsområdet Sfären finns en rad kulturhistoriskt intressanta 
kopplingar, både till den globala företeelsen herrnhutismen och till 
det svenska 1980-talets byggande. 

Det är en del i herrnhutismens grunder att missionera genom 
att bygga städer. Ställt i relation till de stadsgrundningar som 
herrnhutarna legat bakom ända sedan 1700-talets tidigare del ges 
en förklaring till Evangeliska brödraförsamlingens satsning i Solna - 
men även med rörelsens gedigna rötter inom stadsbyggande, måste 
Sfären betraktas som ett gigantiskt projekt för en församling. 

Släktskapet med det globala stadsbyggandet, där flera herrnhutiska 
städer idag har världsarvstatus eller motsvarande kulturvärden, gör 
att Sfären även kan tilldra sig internationellt intresse. Hur Sfären 
relaterar till mer sentida herrnhutiska stadsbyggnadsprojekt är okänt. 
Klart är att även om stjärnhusbebyggelsen på berget har tydliga 
skillnader mot 1700-talets rutnätsstäder med låg bebyggelse finns 
det ett släktskap i bebyggelsens innehåll och i den omsorg som 
lagts ned i både byggnader och landskap. Kyrkan mitt i staden/byn 
och torgkaraktären runt kyrkan har direkta förebilder i 1700-talets 
idealstäder.

Satsningen på boende för olika åldrar och med goda möjligheter 
till social samvaro och service på plats har likaså starka kopplingar 
till herrnhutarnas ideal och levnadssätt och till dess ursprung i 
1700-talet.

Samtidigt innebar kontexten kvarteret uppfördes i, det svenska 
1980-talet, att projektet var väl förankrat i samtiden. Efter kritiken 
mot miljonprogramsårens misslyckande med tomma lägenheter, 
anonymitet och sociala problem gjordes storsatsningar på 
byggande för gemenskap under 1980-talet. Genom att lära känna 
och umgås med sina grannar skulle människor bo kvar, trivas 
och ta hand om sina boendemiljöer. Det började åter byggas 
kollektivhus och man byggde med stort fokus på äldre och 
människor med funktionsnedsättning: fullt tillgängliga bostäder och 
omsorgsboenden, dagcentraler etc. Sfären torde vara ett av de mest 
konsekvent genomförda projekten inom denna kategori med ett 
utbud utöver det vanliga med bl. a. närbutik och simbassäng.

Sfären är också ett gott exempel på en annan kulturhistoriskt 
intressant företeelse under 1980-talet, att inom arkitektur och 
planering gärna låta sig inspireras av platsen. Bakgrunden är likartad 
till den med bebyggelsens innehåll, det fanns starka drivkrafter 
att finna ett alternativ till modernismen som varit förhärskande så 
länge. Det uppmuntrades nu att inspireras av historien i allmänhet 
och historien på platsen i synnerhet. I Sfären-projektet tog man fasta 
på de välkända stjärnhusen i Bergshamra och i Backström & Reinius 
aldrig förverkligade kontorshusprojekt på platsen. Punkthus i form av 
stjärnhus var ett utmärkt val för att bibehålla grönskan på berget och 
förstärka den markanta höjden samtidigt som det ger utblickar. 

Bostadshusen har tidstypisk utformning, materialval och färgskala. 
Även markbeläggningen är tidstypisk och välbevarad. Två 

De sociala ambitionerna i Sfären rimmade väl med tidens strävanden inom byggandet. Framsidan på utställningskatalogen för 1985 års bomässa i Upplands Väsby.

byggnader sticker ut utformningsmässigt: den mångkantiga, tydligt 
postmodernistiska kyrkobyggnaden och det byggnadskomplex 
som utgörs av entrébyggnaden med kontor och de gemensamma 
funktionerna. Den högresta entrédelen med glasfasader är 
spektakulär och det lutande glastaket intill visar att här inryms 
1980-talets kanske främsta karaktärsdrag: Ett glasat rum eller galleria 
som länkar olika funktioner.

Den särpräglade topografin kom också att påverka 
parkeringslösningen. Parkeringshuset är tidstypiskt men lågmält. 
Genom utförandet i betong och med stora öppna delar har det 
mer gemensamt med broarna över Ålkistan än med Sfärens övriga 
bebyggelse. 

Parkeringslösningarna har varit en viktig uppgift för arkitekter och 
planerare alltsedan 1950-talet men tillmäts ofta mindre betydelse 
än bostadshus och gårdar. Förklaringen ligger i att fokus och 
engagemang hela tiden varit på boendemiljöerna och att bilarna varit 
ett nödvändigt ont att hantera. Med undantag från Skarpnäck där 
parkeringshusen integrerats i bostadskvarteren och därför fått en 
verkligt genomarbetad form har 1980-talets parkeringsanläggningar 
precis som i Sfären/Triangeln ett lågmält uttryck. 

Triangeln är ett tidstypiskt och välbevarat exempel men 
kulturvärdena bedöms vara relativt begränsade. Funktionen parkering 
är tydligt underordnad de övriga funktionerna i denna anläggning 
som har så höga sociala ambitioner.
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KULTURVÄRDEN I OMGIVNINGEN

Det finns kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer i nära 
anslutning till planområdet, varav några ligger inom planprojektets 
influensområde.

Fredriksberg, öster om Sfären, är en stor och karaktärsfull funkisvilla 
från 1935 som är relativt välbevarad. Den är ritad av Peder Clason, en 
renlärig funktionalist.

Bockholmen är en lättillgänglig kulturmiljö med fornlämningar och en 
restaurang med uteservering belägen i och kring en av få (den enda 
på saltsjösidan) bevarade sommarvillor från 1800-talet vid Ålkistan. 

Koloniområdet på västra sidan av Roslagsvägen och järnvägen har 
som störst kulturvärden i delen närmast järnvägen och Ripstigens 
punkthus. Här ligger lotterna kvar på ursprunglig plats och här finns 
ett antal stugor med ursprunglig karaktär. Värdet av koloniområdet 
kan sägas förstärkas genom de stora kontrasterna till 1950-talets och 
1980-talets storskaliga punkthusbebyggelse. Här finns en dynamik i 
bebyggelse och landskap samtidigt som de olika byggnadsetapperna 
berättar mycket om 1900-talets dramatiska samhälls- och 
bebyggelseutveckling.

1980-talsbebyggelsen i Bergshamra har inte klassificerats 
kulturhistoriskt. 

Kulturvärden knutna till Brunnsviken med bl. a. Pipers park och Haga 
finns beskrivna i kapitlet förutsättningar.

Skillnaderna i skala ger en effektfull verkan i stads- och landskapsbilden. Punkthusen vid Ripstigen har förlorat sin ursprungliga arkiektoniska stringens 
genom de förstorade och inglasade balkongerna.
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Stjärnhusen i Sfären har tydliga likheter med... ...Backström & Reinius stjärnhusområde från 1950-talet i centrala Bergshamra. 
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PLANFÖRSLAGET

BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAG

Planförslaget avser ny bostadsbebyggelse inom Kv. Triangeln utmed 
Roslagsvägen och Bockholmsvägen. Förslaget förutsätter rivning av 
befintlig garagebyggnad. Nytt parkeringsgarage integreras under 
det tillkommande bostadshuset och gården. Ny byggnad har samma 
fotavtryck som befintligt garage med en viss förskjutning och 
utökning mot Bockholmsvägen i nordost. 

Förslaget omfattar två byggnadsvolymer i 3-6 våningar. Högsta 
byggnadshöjden är belägen mot norr och trappar ner i höjd 
mot Ålkistan i söder och mot Bockholmen i öster. Den gradvisa 
nedtrappningen tas även upp genom sluttande, glasade takvolymer. 
Fasadritningar på s.38 visar att ny bebyggelse underordnar sig 
Sfärens stjärnhusbebyggelse och den glasade entrébyggnaden 
höjdmässigt.

Det bullerutsatta läget intill Roslagsvägen medger inte fristående 
punkthusbebyggelse på platsen. Fasaden har försetts med ett indrag 
mot väster för att på så vis förstärka upplevelsen av två skilda 
volymer. De två volymerna möts i fastighetens nordvästra hörn 
genom en smal bullerskärm. Framför de mötande gavlarna bildas ett 
entrétorg i anslutning till Bockholmsvägen på motsatt sida Sfärens 
entréplats. Entrétorget utgör även entré in till kvarterets bostadsgård. 
Härifrån kan också cykelterrassen belägen mot Roslagsvägen nås. 

Balkonger och bostadsentréer är förlagda till den lugnare gårdssidan 
förutom mot entrétorget där balkongerna är avsedda att levandegöra 
platsen. 

GESTALTNING

De två huskropparna är enhetligt gestaltade med fasader i 
gedigna material med tyngd i en ljus och varm kulör för att knyta 
an till omgivande bebyggelse. I entrévåningen varvas täta och 
genombrutna delar och där garagesockeln möter Ålkistan skapas 
ett större genomsläpp i fasaden för att minska intrycket av en tät 
mur mot strandpromenaden och ge möjlighet till in- och utblickar. 
Takvolymerna ges liksom fasadindraget en kontrasterande mörkare 
kulör och avvikande material.

Situationsplan Kv. Triangeln

GRÖNSKA

Befintlig grönska ersätts och kompletteras med trädslag som 
idag finns inom planområdet eller är vanligt förekommande inom 
Nationalstadsparken. Längs den nya trottoaren vid Bockholmsvägen 
planteras skogslindar som ska ersätta den befintliga trädkantade 
grönremsan. En skogslind föreslås även mellan entrétorg och 
transformatorstation. Mot Ålkistan kompletteras befintliga träd och 
buskar med nya för att bädda in det nya bostadshuset i grönska och 
skapa ett naturligt möte med naturen. Ek, rönn och fågelbär föreslås 
här. En äldre, befintlig lönn mot Bockholmsvägen kommer bevaras 
om möjligt.

Den upphöjda gården gestaltas med hårdgjorda ytor med inslag av 
växtlighet och planteringar av varierat slag.  
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Fasader mot väster.

Fasader mot söder.
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Nybyggnadsförslaget illustrerat från Roslagsvägen söderifrån. 



Tidigare alternativ
Ett förslag till ny detaljplan för kvarteret Triangeln utarbetades under 
2018 och samråd hölls under perioden 21 juni-23 september. 

Samrådsförslaget hade samma utgångspunkt som aktuellt förslag 
att bygga på fotavtrycket för befintligt parkeringsgarage med en viss 
utökning österut. Bebyggelseförslaget utgjordes av en långsträckt, 
vinklad byggnadskropp på 6-8 våningar med ett rakt takslut och en 
kortare och lägre volym på 5 våningar utmed Bockholmsvägen. Husen 
skulle åtskiljas i sitt fasaduttryck genom olika fasadbeklädnad och 
kulör samt i takets form. Entrén till bostadsgården var förlagd till 
Bockholmsvägen mellan de två huskropparna. 

Efter samrådet gjordes en bearbetning av förslaget. 
Byggnadshöjderna justerades och både volymer och taklandskap 
omarbetades för bättre anpassning till natur och omgivande 
kulturmiljö. Våningsantalet hade nu sänkts till sju våningar 
som högsta antal för volymen i öster medan volymen längs 
Bockholmsvägen höjdes. Volymerna hade i högre grad brutits 
upp med hjälp av taklutningar och tillförande av mindre indragna 
takvåningar vilka gavs en avvikande materialverkan i stål och glas.  
Det bearbetade förslaget var ute på granskning mellan 20 maj - 15 
juli 2020.  
 
Efter granskning sänktes föreslagen bebyggelse med ytterligare en 
våning vilket avser det nu aktuella planförslaget. 

TRIANGELN
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Situationsplan. Samrådsförslag (1) och Granskningsförslag (2).

Illustration vy från Roslagsvägen. Samrådsförslag (1) och Granskningsförslag (2).

1 2

1 2
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1

Vy från Tivoliparken. Samrådsförslag (1) och Granskningsförslag (2).
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 KONSEKVENSBESKRIVNING
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UPPLÄGG

Konsekvensbeskrivning inleds med en bedömning av projektets 
konsekvenser i relation till Vård- och utvecklingsplanen för Kungliga 
Nationalstadsparken och till Solnas fördjupade översiktsplan. 

Därefter bedöms projektets påverkan för utvalda vyer inom 
Nationalstadsparken.  
 
Slutligen bedöms planförslagets påverkan och konsekvenser för 
befintlig garagebyggnad och för bebyggelsegruppen Sfären. 

UNDERLAG FÖR BEDÖMNING

• Triangeln rev illustrationsbilaga 210324, VARG

• Illustrationsplan-Återplantering, Triangeln, förhandskopia, 2021-
03-19, Tyréns 

• Nationalstadsparken Fördjupad översiktsplan för 
Nationalstadsparken, Solnadelen, Antagandehandling, 2008

• Vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken, 
Rapport 2012:33, Länsstyrelsen Stockholm
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ny entré mot vattnet och genomsläpp i garagesockel som möjliggör 
in- och utblickar i närmiljön, finns förutsättningar för att de som 
rör sig längs vattnet ska uppleva en mer omhändertagen och 
välkomnande känsla än vad befintlig situation erbjuder.  
 
 
BRUNNSVIKEN

Länsstyrelsen har i vård- och utvecklingsplanen påtalat att det råder 
särskilda omständigheter runt Brunnsviken. Bärande delar som 
utpekats är de engelska landskapsparkerna Haga, Tivoli och Bellevue, 
vattenspegeln i centrum samt den vegetation som inramar en stor 
del av stränderna. Vyerna mellan landskapsparkerna sinsemellan är 
prioriterade. De påverkas inte av planförslaget. Även blickar från den 
västra Brunnsvikstranden mot den östra är av särskild betydelse.

Planförslagets konsekvenser för Nationalstadsparken är kopplade till 
att ny bebyggelse blir synlig från olika punkter längs västra stranden 
och från delar av Tivoliområdet. Planförslaget blir inte synligt eller får 
begränsad synlighet från de mest betydelsefulla utsiktspunkterna i 
Tivoliparken och Pipers park. 

Den föreslagna bebyggelsen kommer att utöka det bebyggda inslaget 
i vissa vyer. Landskapsväggen vid östra Brunnsviksstranden präglas 
av parker, trädridåer och gles bebyggelse. Väggen är betydelsefull 
för att landskapet ska präglas av park och naturscenerier enligt 
intentionerna från 1700-talet. 

KONSEKVENSER I RELATION TILL DEN  
FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANEN

I den fördjupade översiktsplanen anges övergripande riktlinjer om 
att bygga nytt inom Nationalstadsparken. Komplettering med nya 
byggnader får enligt riktlinjerna endast ske inom redan bebyggda 
områden och gäller endast för verksamheter som etablerats där innan 
1995. Inom bostadsområden kan ett begränsat antal byggnader 
uppföras. För stadsdelen Bergshamra kan kompletteringar göras om 
de inte inverkar negativt på stadsbilden eller befintlig vegetation.

Planområdet och förslaget uppfyller i huvudsak dessa kriterier. 
Vid Ålkistan har bostäder förekommit historiskt sett och en 
komplettering med ny bostadsbebyggelse är därför inte främmande 
för platsen. Landskapsbilden påverkas dock genom att nya byggnader 
skärmar av utblickar från Roslagsvägen och Bockholmsvägen.

Konsekvenser Kungliga nationalstadsparken

En generell riktlinje anger att karaktären av hus-i-park ska bibehållas 
vilket förslaget har eftersträvat genom nedtrappning av volymer och 
markerat fasadindrag mot Roslagsvägen för att förstärka upplevelsen 
av flera byggnadsvolymer. Plantering av lövträd av samma arter 
som förekommer i området bidrar också till att förstärka hus-i-park-
karaktären. Den planterade marken gestaltad på 1980-talet påverkas 
i viss mån av det nya huset närmast Bockholmsvägen. 

I naturvärdesinventeringen (Enetjärn Natur, 2014) anges 
att inventeringsområdet generellt är kraftigt påverkat av 
exploatering och att naturvärden inom planområdet är låga. I den 
uppdaterade naturvärdesinventeringen (Pm Tyréns 2018-04-25) 
har flera träd pekats ut som värdefulla, träd som skyddas genom 
tilläggsbestämmelser för Nationalstadsparken. Av dessa kommer 
sannolikt 4-5 träd att behöva fällas. En storvuxen, äldre lönn intill 
Bockholmsvägen kan möjligen bevaras vilket skulle ses som positivt 
ur kulturhistorisk synpunkt. Återplanteringsplanen avser plantering 
av nya ädellövträd av sorter som delvis återfinns på platsen idag, 
så som alm och fågelbär men även vanligt förekommande trädslag 
inom Nationalstadsparken, så som ek, lind och rönn. Återplantering 
med trädslag som har tydlig förankring i det historiska landskapet 
innebär att planområdets och Nationalstadsparkens rika trädflora 
med ädellövträd upprätthålls och kan på längre sikt även bidra till 
att natur- och kulturvärden på platsen och inom Nationalstadsparken 
förstärks.  
 
På grund av barriärer i området finns det inga fungerande gröna 
samband för marklevande arter inom området i dagsläget. 
Planförslaget bryter därmed heller inga befintliga gröna samband 
inom området. 

Tivoli, Bergshamra by m.m. (KN 3) påverkas genom att planförslagets 
bebyggelse blir synlig i vyer mot öster vilket påverkar upplevelsen av 
Nationalstadsparkens landskap i varierad grad. I flera av vyerna från 
Tivoli blir planförslaget inte synligt eller mycket begränsat. 

Bockholmen bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. 

Brunnsviken (V2) påverkas genom att östra delen av vattenrummet 
och stranden får utökat inslag av bebyggelse. Den nya bebyggelsen 
kommer att vara synlig från delar av stränderna och vattenspegeln, 
både på nära håll och på större avstånd. Från många delar av sjön 
kommer bebyggelsen inte att framträda. Föreslagna byggnader 
bedöms inte vara sådana som avses med formuleringen “högt 
uppstickande byggnader”.

MILJÖBALKEN 

Enligt Miljöbalkens 4 kap 7 § får ny bebyggelse och nya anläggningar 
enbart tillkomma ”om det kan ske utan intrång i parklandskap 
eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och 
kulturvärden i övrigt skadas.” Undantag kan göras om åtgärden:

1. höjer parkens natur- och kulturvärden eller tillgodoser ett annat 
angeläget allmänt intresse, och

2. parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt 
intrång eller obetydlig skada. 

Förutsättningarna för en mer omhändertagen och välkomnande 
strandpromenad ökar med den nya bebyggelsen. Det kan bidra till 
ökad tillgänglighet inom Nationalstadsparken. Passagen vid Ålkistan 
är en svag länk och ökad trygghet på platsen bedöms förbättra 
situationen.

Tillförande av nya träd av trädslag som har koppling till det historiska 
landskapets natur- och kulturvärden på platsen, t.ex. ädellövträd eller 
tall, kan också bidra till positiva effekter för Nationalstadsparken. Sett 
till kulturvärden är det positivt om något av den tidigare trädgårds- 
och parkkaraktären norr om Ålkistan kan återupprättas. 
 
 

KONSEKVENSER I RELATION TILL VÅRD- OCH 
UTVECKLINGSPLANEN

Bergshamra, Brunnsviken och Norra Djurgården är tre av 
Nationalstadsparken s delområden som kan beröras av projektet. För 
respektive delområde har värden som bör tas tillvara och utvecklas 
och målbild för framtiden beskrivits (se s. 8-11). Nedan beskrivs 
projektets konsekvenser kopplade till respektive delområde. 

BERGSHAMRA 
 
Värdena påverkas inte i stort men 1950-talshusen vid Ripstigen kom-
mer att bli mindre synliga eller döljas, sett från Ekhagens båtklubb. 
Bockholmens värde som besöksmål minskar ej. Koloniträdgårdsverk-
samheten påverkas inte.

Målbilden kommer inte påverkas negativt. Allmänhetens tillgång till 
stranden påverkas inte. Med ögon från de boende mot strandstråket, 
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4. FRÅN SMÅBÅTSHAMNEN

1. FRÅN ROSLAGSVÄGEN MOT SÖDER

7. FRÅN TIVOLIPARKEN

8. FRÅN TIVOLIPARKEN

11. FRÅN TIVOLIPARKEN

10. FRÅN TIVOLIPARKEN

9. FRÅN TIVOLIPARKEN

6. FRÅN TIVOLIPARKEN

2. FRÅN BOCKHOLMSVÄGEN

3. FRÅN ROSLAGSVÄGEN MOT NORR

5. FRÅN TIVOLIPARKEN

12. FRÅN HAGAPARKEN

VYER FRÅN AVSTÅND - 
NATIONALSTADSPARKEN

De vypunkter från avstånd som valts ut är punkter som ligger 
längs naturliga promenadstråk och utgör rekreationsplatser i 
Nationalstadsparken. Följande vypunkter har valts ut för bedömning:

• Vy från småbåtshamnen (4) 

• Vy från Tivoli (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

• Vy från Hagaparken (12)

 

 
VYER NÄRA

Tre vypunkter har tagits fram som redovisar hur projektet upplevs 
på nära håll. För vyer i närmiljön bedöms i första hand påverkan och 
konsekvenser för bebyggelsemiljön Sfären och närliggande natur- och 
kulturmiljö. Följande vypunkter har valts ut för bedömning:

Roslagsvägen mot söder (1)

Bockholmsvägen (2)

Roslagsvägen mot norr (3)

Vyanalys
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BEBYGGELSE

I bildens mitt ligger den funktionalistiska, kubiska villan Fredriksberg 
inbäddad i den lummiga grönskan. Ovanför syns de översta två 
våningarna av två av Sfärens stjärnhus. Genom den uppbrutna 
formen, balkong- och fasadpartier i avvikande kulör och genom 
takets mångformighet har synliga delar av stjärnhusen en nedbruten 
skala. Bebyggelsen ligger samlad vilket gör att grönskan och 
landskapet till stor del råder i vyn.

LANDSKAP

Tongivande i bilden är ett brett band av lummig lövvegetation. Berget 
som bostadshusen i Sfären är uppförda på uppfattas från många 
andra punkter som högt och markant, härifrån är effekten inte lika 
tydlig. På samma sätt framgår inte Ålkistans dalgång lika uppenbart 
som från andra punkter. I vänster bildkant kan en belysningsstolpe 
vid Roslagsvägen anas, i övrigt syns inget av broarna eller 
garagebyggnaden. Grönskan dominerar. Vattendragets riktning är 
inte tydlig. 

Strandkanten i anslutning till brygganläggningen och båtplatsen har 
en tydligt anlagd men obearbetad karaktär.

VY FRÅN SMÅBÅTSHAMNEN 
BEFINTLIGT

Fotot är taget från hamn- och brygganläggningen öster om Ålkistans 
mynning. I bilden tar brygganläggningen med belysningsstolpar och 
båtarna med sina master stor plats. 

Vyer på avstånd                        

4
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KONSEKVENSER

Det utökade bebyggelseinslaget i relation till landskapet och 
grönskan innebär att upplevelsen av Nationalstadsparkens 
landskap påverkas negativt, men i begränsad utsträckning. Under 
vegetationssäsongen utökas bebyggelseinslaget inte markant med 
anledning av det sammanhängande gröna bandet som ligger framför. 
Landskapskaraktären i vyn upprätthålls därmed i huvudsak och de 
negativa konsekvenserna bedöms således bli begränsade sett från 
vypunkten. 

PÅVERKAN

Mindre del av ny bebyggelse är synlig men döljs till stora delar 
bakom vegetationsbandet. Volymerna trappar ner med landskapet 
mot vattnet. Huset mot Bockholmsvägen är knappt synligt i vyn och 
den nya bebyggelsen upplevs som förhållandevis distanserad till 
Sfären liksom till villan Fredriksberg. 

VY FRÅN SMÅBÅTSHAMNEN 
PLANFÖRSLAG

4

Den gradvisa nedtrappningen i höjd, i likhet med Sfären, bryter 
ner skalan och bidrar till att bebyggelsen blir mindre massiv. 
Kontrasterande takvolymer lättar upp upplevelsen ytterligare något. 
 
Ett ökat avtryck av bebyggelse i denna vy bryter inte mot några 
målbilder eller specifika riktlinjer i vård- och utvecklingsplanen eller 
den fördjupade översiktsplanen. 
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BEBYGGELSE

Fyra av Sfärens stjärnhus är synliga och förstärker landskapets 
stegring mot norr. Entrébyggnaden kan anas bakom träd. Även 
kraftledningen understryker landskapets form. Ett av Ripstigens 
punkthus kan anas i vänster bildkant. Roslagsvägen kan skönjas 
ovan de fåtaliga kolonistugor som är synliga. Broarna över Ålkistan är 
något lättare att uppfatta.

LANDSKAP

Vassen bidrar till att vyn är dominerad av grönska. Brunnsvikens 
vatten är inte synligt. Landskapet har en tydlig uppbyggnad med 
lövskogsbevuxna sluttningar som möts i den lågpunkt som Ålkistans 
dalgång utgör. Att träden i huvudsak är lövträd ger stor variation i 
grönska under året.

VY FRÅN TIVOLI 
BEFINTLIGT

Bilden är tagen från strandstigen direkt norr om Pipers park. Stigen sträcker 
sig utmed ett brett vassbälte. Bilden är tagen från Tivoliområdet men 
utanför de gestaltade landskapsparkerna Tivoliberget eller Pipers park som 
båda är viktiga utsiktspunkter i Brunnsvikens helhetslandskap. 

5
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takvolymernas lutning och den gradvisa nedtrappningen åt samma 
håll. Volymen når fram till den synliga delen av broarna.  
 
 

KONSEKVENSER 

Att bebyggelsen blir synlig ovan den gröna landskapsvägg som 
präglar östra Brunnsviksstranden innebär negativa konsekvenser 
för upplevelsen av det historiska landskapet då siluetten förändras 
märkbart och dalgångens form blir mer svårläst. Ny bebyggelse vid 
bron bidrar dock till läsbarheten ifråga om Ålkistans läge. Volymernas 
nedtrappning i höjdled med sluttande takvåningar följer dalgången 
och landskapets form och riktning. Även om det bebyggda inslaget 

PÅVERKAN

Nya volymer som vänder sig mot Roslagsvägen blir synliga och 
bildar en ny bebyggelsesiluett som avtecknar sig mot himlen. 
Bockholmsvägens volym kan anas mellan Sfären och ny bebyggelse 
men är inte framträdande. Den tvådelning som finns i de 
sammanbyggda volymerna mot väster gör att de i viss utsträckning 
uppfattas som en förlängning av raden av byggnader som Sfären 
utgör från denna vinkel. Fasadindraget mellan volymerna förstärker 
upplevelsen av två separata huskroppar. 
 
Stjärnhusen i Sfären trappar successivt av i höjd längs sluttningen. 
Den nya bebyggelsen fortsätter i denna riktning vilket förstärks av 

ökar i vyn kommer landskapets dominans att bestå.   
 
Upplevelsen av Sfärens stjärnhus som en samlad husgrupp, medvetet 
gestaltad ihop med landskapet, kommer påverkas genom adderande 
av nya byggnadsvolymer i nära anslutning. Påverkan bedöms vara av 
mindre grad då nya byggnadsvolymer i höjd och avstånd anpassats 
till Sfären och följsamt fortsätter rörelsen ner mot Ålkistan.

Upplevelsen av kolonistugorna påverkas inte negativt.  
 

VY FRÅN TIVOLI 
PLANFÖRSLAG

5
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 VY FRÅN TIVOLI 
BEFINTLIGT

96

Bilden är tagen från en av de markerade utsiktsplatserna från 
den gestaltade landskapsparken Pipers park. 

LANDSKAP

Brunnsvikens vattensdrag som mynnar ut i Ålkistan är framträdande 
i vyn liksom udden med omgivande vassbälte. Landskapet ter sig 
förhållandevis flackt med viss kupering. Fotot är taget under hösten 
då träden fortfarande bär löv. 

BEBYGGELSE

Villa Fridhem belägen på udden utgör ett blickfång i vyn. Under 
avlövad säsong synliggörs sannolikt delar av Sfären och Bockholmens 
bebyggelse med den framförliggande Roslagsvägen.
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VY FRÅN TIVOLI 
PLANFÖRSLAG

96

PÅVERKAN

Föreslagen bebyggelse (se kontur) är knappt synlig från vypunkten 
under sommarhalvåret. Under avlövad säsong kommer bebyggelsen 
framträda i högre grad liksom befintlig närliggande bebyggelse.

KONSEKVENSER

Då ny bebyggelse får mycket begränsad synlighet under 
sommarhalvåret uppstår inga negativa konsekvenser för 
Nationalstadsparken. Under vintertid då löven glesas ut på 
grenverken kan vyn påverkas i något högre grad. 
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BEBYGGELSE

Framför trädridån är några av kolonistugorna synliga men till stor 
del inbäddade i grönska. Sfärens stjärnhus är den enda synliga 
bebyggelsen som också bryter landskapssiluetten. Kraftledningar 
både i förgrund och i fonden påverkar den natursköna upplevelsen 
något. Brofundament markerar Ålkistans läge men bron försvinner in 
i vegetation.

7 VY FRÅN TIVOLI 
BEFINTLIGT

7

LANDSKAP

Vyn är till stora delar präglad av natur och grönska med ett vassbälte 
som omger Ålkistans utmynning i Brunnsviken. Dalgången kan anas 
genom lövskogsbevuxna sluttningar som möts i en lågpunkt. Att 
träden i huvudsak är lövträd ger stor variation i grönska under året. 

 
 

Bilden är tagen från Tivolihalvöns strandstig i höjd med Ålkistan. 
Stigen sträcker sig utmed ett brett vassbälte. Bilden är tagen 
från Tivoliområdet men utanför de gestaltade landskapsparkerna 
Tivoliberget eller Pipers park som båda är viktiga utsiktspunkter i 
Brunnsvikens helhetslandskap. 
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7 VY FRÅN TIVOLI 
PLANFÖRSLAG

7

PÅVERKAN

Bebyggelseinslaget ökar i nära anslutning till Sfären och 
landskapssiluetten bryts lokalt mellan den flikiga vegetationen. Under 
vintertid kommer bebyggelsen framträda något mer.

KONSEKVENSER

Det utökade bebyggelseinslaget bakom vegetationsbandet påverkar 
upplevelsen av Nationalstadsparkens landskap i viss mån. Naturen 
har fortsatt dominans i vyn och dalgången är avläsbar även om 
landskapets riktning blir något mindre tydlig. 
 
Bebyggelsegruppen Sfären påverkas i viss bemärkelse då övergången 
till ny bebyggelse blir något svårtydd. Koloniområdet inbäddat i 
grönska påverkas i mindre grad av ny bebyggelse.  
 
De negativa konsekvenserna bedöms sammantaget bli små. 
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BEBYGGELSE

I förgrunden ligger koloniföreningens faluröda stugor på åkermarken, 
hitflyttade och delvis nyuppförda på 1980-talet. Sfärens ljusa 
stjärnhusbebyggelse är förhållandevis framträdande i vyn även 
om bara de två sydligaste stjärnhusen till delar är synliga bakom 
vegetationen. Bilar på Roslagsvägen kan skymtas mellan träd och 
grenverk. Kraftledningar både i förgrunden och i fonden påverkar den 
natursköna upplevelsen något.

LANDSKAP

Lummig lövskogssvegetation och kolonilotternas växtlighet 
dominerar landskapet. Ålkistans dalgång kan uppfattas men är inte 
så påtaglig i vyn. 

VY FRÅN TIVOLI 
BEFINTLIGT

Bilden är tagen från Bergshamra Koloniförening på centrala delen av 
Tivolihalvön.  

8
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PÅVERKAN

Ny bebyggelse blir synlig ovanför vegetationsbandet till höger om 
Sfären. Det är i första hand de översta våningarna på Roslagsvägens 
volym som blir synliga  

KONSEKVENSER

Det bebyggda inslaget i vyn ökar och landskapssiluetten bryts lokalt 
vilket påverkar upplevelsen av Nationalstadsparkens landskap, men i 
begränsad utsträckning. Grönska och växtlighet är fortsatt dominant 
i vyn och Sfären är ett fortsatt framträdande bebyggelseinslag i 
fonden. Den befintliga sluttningen mot söder upprätthålls genom 
att volymerna bryts ner etappvis med landskapet. Avståndet till 
stjärnhusen upplevs som förhållandevis stort och Sfären som separat 
bebyggelsegrupp är fortsatt läsbar. Koloniområdet påverkas inte av 
ny bebyggelse. Sammantaget bedöms små negativa konsekvenser 
uppstå från vypunkten. 

VY FRÅN TIVOLI 
PLANFÖRSLAG

8
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LANDSKAP

Även denna vy är tydligt landskaps- och naturpräglat med ängs- och 
hagmarker och växtlighet på kolonilotterna. Ett lövskogsbetonat 
vegetationsband sträcker sig utmed hela vyn och utgör siluetten till 
stora delar.

VY FRÅN TIVOLI 
BEFINTLIGT

9

Bilden är tagen från Tivolivägen direkt öster om Tivoliberget. 
Vypunkten är belägen utanför de gestaltade landskapsparkerna 
Tivoliberget eller Pipers park som båda är viktiga utsiktspunkter i 
Brunnsvikens helhetslandskap. 

BEBYGGELSE 
 
I förgrunden finns de röda kolonistugorna. Sfärens stjärnhus är fram-
trädande i vyn och dess anpassning efter landskapets form och rikt-
ning ner mot Ålskistans dalgång framgår tydligt. Bakom vegetation i 
vänster bildkant kan punkthus i Bergshamra skymtas. Kraftledningar 
påverkar den natursköna upplevelsen något.
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PÅVERKAN

Den nya bebyggelsen (se kontur) skyms bakom den framförliggande 
lövskogsvegetationen. Under avlövad säsong kommer bebyggelsen 
eventuellt att kunna skymtas mellan grenverk men i begränsad 
utsträckning. 

VY FRÅN TIVOLI 
PLANFÖRSLAG

9

KONSEKVENSER

Då bebyggelsen skyms bakom träd under sommarhalvåret och får 
limiterad sikt under avlövad säsong blir påverkan på kulturmiljön 
mycket begränsad. Sfärens framträdande position på den sluttande 
höjdryggen påverkas inte. Sammantaget bedöms inga eller som mest 
små negativa konsekvenser uppstå från vypunkten. 
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 VY FRÅN TIVOLI 
BEFINTLIGT

9

LANDSKAP

Från Tivoliberget har man generellt vida utsikt över Brunnsviken. 
Från vypunkten som är riktad mot planområdet i nordostlig riktning 
domineras vyn av lövskog som sluttar ner med berget mot vattnet. 
Till höger syns en mindre del av Brunnsviken och Frescati med 
Bergianska trädgården.

BEBYGGELSE

På andra sidan vattnet syns delar av Frescati med Bergianska 
trädgården. Naturhistoriska Riksmuseets storslagna byggnad är till 
delar synlig och kupolen sticker upp ovanför träden likt ett kyrktorn. 
Bebyggelsen runt Ålkistan är inte synlig alls. 

10

Bilden är tagen från Tivoliberget som utgör en viktig utsiktspunkt i 
Brunnsvikens helhetslandskap. 
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PÅVERKAN

Föreslagen bebyggelse (se kontur) blir inte synlig från vypunkten. 
Den täta och variationsrika växtligheten innebär att bebyggelsen 
sannolikt inte heller blir synlig under vintertid.

KONSEKVENSER

Då ny bebyggelse inte blir synlig eller får mycket begränsad synlighet 
bedöms inga negativa konsekvenser uppstå sett från vypunkten. 

VY FRÅN TIVOLI 
PLANFÖRSLAG

910
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 VY FRÅN TIVOLI  
BEFINTLIGT

911

Bilden är tagen från en av de markerade utsiktsplatserna från den 
gestaltade landskapsparken Pipers park. 

LANDSKAP

Vyn som är riktad mot planområdet har kraftigt begränsad sikt 
präglad av lövskogsvegetation. Om man riktar blicken mot söder 
har har man utblick över Brunsviken. Hagaparken och Stockholms 
innerstad med Tors torn och Wenner Gren Center som markanta 
blickfång.

BEBYGGELSE

I vyn är all bebyggelse dold bakom vegetation. Under avlövad säsong 
kan eventuellt bebyggelsegruppen Sfären skymtas i begränsad grad 
genom växtligheten.
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VY FRÅN TIVOLI 
PLANFÖRSLAG

911

PÅVERKAN

Föreslagen bebyggelse (se kontur) är inte synlig från vypunkten. Den 
täta och variationsrika växtligheten innebär att bebyggelsen sannolikt 
inte synliggörs under vintertid.

KONSEKVENSER

Då ny bebyggelse inte blir synlig eller får mycket begränsad synlighet 
bedöms inga negativa konsekvenser uppstå sett från vypunkten. 
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BEBYGGELSE

Sfären har en framskjuten placering i vyn där till och med 
flaggstängerna vid entrén syns. Högresta byggnader understryker 
landskapets kuperade karaktär. Den avsevärda skalförskjutningen 
mellan kolonistugorna och Sfärens stjärnhus understryks av att 
flerbostadshusen reser sig från en position ovanför stugorna 
Kolonistugorna uppfattas härifrån vara tydligt orienterade mot 
vattnet. Övre delen av Stocksunds vattentorn syns ovan bergsudden 
vid Fridhem.

Roslagsvägens bro- och vägbana samt höga belysningsstolpar 
skymtar vid bergskärningen mellan kolonistugor och Sfärens 
bebyggelse. 

LANDSKAP

Brunnsvikens vattenspegel dominerar vyn. Uddarna vid Pipers park 
och Bergianska trädgården samt vid Villa Fridhem gör vattenspegeln 
flikig. Landskapet ter sig som helhet kraftigt kuperat med markanta 
höjder. Fotot är taget vintertid och den lummighet som präglar 
landskapet under sommarhalvåret går lätt att föreställa sig om man 
studerar de avlövade trädens grenverk. 

VY FRÅN HAGAPARKEN 
BEFINTLIGT 

Fotot är taget från välfrekventerade gång- och motionsstråk i 
närheten av Haga slott och koppartälten. I förgrunden syns bakom 
nätstängslet Haga båtklubbs låga byggnader med plåttak och 
vinterförvarade båtar under presenningar.  

12
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VY FRÅN HAGAPARKEN 
PLANFÖRSLAG 

KONSEKVENSER 

Projektet underordnar sig Sfärens bebyggelse och skymmer endast en 
mindre del av denna. Entrébyggnad och hisstorn blir fortsatt synliga. 
Konsekvenserna för Sfären och för utblickar från Hagaparken blir 
därför endast marginella. 

De negativa konsekvenserna för Brunnsvikens landskap och de 
viktiga vyerna från västra Brunnsviksstranden mot den östra bedöms 
bli små. Ny bebyggelse är uppförd bakom den trädbevuxna udden 
vid Villa Fridhem. Denna vegetation är i vård- och utvecklingsplanen 
utpekad som betydelsefull för en sammanhängande grönska längs 
stranden. Den nya byggnaden ökar det bebyggda inslaget bakom 
denna gröna ridå marginellt.

PÅVERKAN

Det nya huset blir knappt synbart men skymmer de nedre våningarna 
av det sydligast belägna Sfären-huset. Den nya bebyggelsens ljusa 
fasadkulör innebär att det i hög grad läses samman med Sfären 
från ett längre avstånd. Sfärens entrébyggnad i högre grad och det 
karaktäristiska hisstornet är fortsatt synligt. Siluetten förändras inte 
av den föreslagna bebyggelsen från vypunkten.

12
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BEBYGGELSE

Motorvägens körbanor med avskiljande betongmur, broräcken och 
belysningsstolpar leder mot Naturhistoriska Riksmuseets kupol. 
Pregnant men ändå sidoordnad klättrar Sfärens bebyggelse uppför 
berget. Entrébyggnadens glasfasad och kontorshusets glastak bryter 
tydligt mot övriga fasaders karaktär av mur med små fönster. 

Elstationen invid parkeringshuset har en framträdande plats i vyn.
Kraftledningen till höger i bild, flaggstänger och belysningsstolpar vid 
Sfärens parkeringsanläggning är påtagliga inslag som gör stads- och 
landskapsbilden detaljrik och rörig.

ROSLAGSVÄGEN MOT SÖDER 
BEFINTLIGT

LANDSKAP

Trots att motorvägen dominerar vyn är landskapskaraktären 
påtaglig, landskapet bäddar in vägen. Detta åstadkoms genom att 
lövvegetation växer tätt inpå vägen och genom långa siktsträckor mot 
Norra Djurgårdens barrskogsklädda siluett och mot Naturhistoriska 
Riksmuseet. 

En grupp tallar till höger om Sfärens kontorshus bidrar till 
landskapets varierade kontur.

Ålkistan kan inte läsas av på något tydligt sätt i denna vy och från 
denna vypunkt har man under vegetationssäsong ingen möjlighet att 
se Lilla Värtans vattenspegel.

Vyer nära

11
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Volymerna och taklandskapet trappar följsamt ner mot söder. 

Fasadindraget mot Roslagsvägen skapar en upplevelse av två skilda 
byggnadsvolymer istället för en stor kompakt byggnadskropp. De 
ljusa fasaderna anknyter till Sfärens ljust slammade tegelbeklädnad.

Den nya bebyggelsen bryter de långa utblickarna mot Norra 
Djurgården och Lilla Värtan. Sikten mot Naturhistoriska Riksmuseets 
kupol består. 

  
 

ROSLAGSVÄGEN SÖDERUT  
PLANFÖRSLAGET

PÅVERKAN

Från Roslagsvägen kommer man uppleva den nya bebyggelsen i 
förhållandevis hög hastighet från bil, buss eller från Roslagsbanan.  
Nya byggnadsvolymer ersätter befintligt parkeringsgarage och landar 
i grönskan. Befintlig likriktarstation försvinner. Volymerna bryter 
siluetten och det bebyggda inslaget ökar i vyn. Volymen närmast 
Roslagsvägen blir synlig i sin helhet men garagevåningen och 
cykelterrassen bäddas in av växtlighet. 

Bebyggelsen relaterar i skala och proportion till angränsande 
bebyggelse i området Sfären och underordnar sig stjärnhusen i höjd. 
Ny bebyggelse understiger även Sfärens glasade entrébyggnad i höjd. 

KONSEKVENSER 

Att de långa utblickarna begränsas får som följd att Ålkistans dalgång 
blir mer svårläst och orienterbarheten försämras. Möjligheterna att 
läsa av Nationalstadsparkens landskap från vägar är inte behandlat 
i styrdokumenten. Upplevelsen för besökare som söker upp parken 
för rekreation, hälsa och kunskapsinhämtning står i fokus för 
riktlinjerna.

Bebyggelsegruppen Sfären uppfattas även fortsättningsvis som en 
avgränsad miljö även om det idag fria utrymmet framför kommer 
reduceras. 

Bebyggelsen blir mer samlad och vårdad än fastighetens nuvarande 
något spretiga karaktär bestående av likriktarstation och 
parkeringsgarage. 

1
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BEBYGGELSE

Vänster om vägen är vyn dominerad av bebyggelse. Här syns 
Sfärens entrétorg med huvudentré, glasfasad och ljusgårdstak till 
kontorshuset som möter gatan i tre plan med förgårdsmark planterad 
med buskar. Även stjärnhus framträder och bidrar till en tät, hög och 
mångformig bebyggelse.

LANDSKAP

Till höger om vägen är karaktären grön med lövträd och buskar i 
förgrunden som döljer elstation och parkeringsanläggning (under 
avlövad säsong framträder det byggda tydligt). Efter infarten till 
parkeringsdäcket står en grupp låga, planterade lövträd. Ovan dem 
framträder skogsiluetten på Norra Djurgården på en kort sträcka.

Vägen leder mot en fond av tallar vid Fredriksberg

BOCKHOLMSVÄGEN 
BEFINTLIGT

2
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PÅVERKAN

Vid Bockholmsvägen bildas lokalt en tätare miljö med bebyggelse 
på båda sidor av gatan. Föreslaget entrétorg bidrar till en öppenhet 
i gaturummet och skapar ett respektfullt avstånd till Sfären. Längre 
österut smalnar gaturummet av mellan Sfärens mindre känsliga 
kontorshus och ny bebyggelse. Nya byggnadsvolymer underordnar 
sig Sfärens glasade entrébyggnad höjdmässigt. Den till stor del 
naturliga grönskan reduceras något men har ersatts av ny mer 
ordnad växtlighet. 

Nya byggnader skärmar av utblickar mot grönska och under avlövad 
säsong även mot vattnet. 

KONSEKVENSER

Förändringen av närmiljön bedöms inte påverka Sfärens kulturvärden 
negativt. Sfären kommer även fortsättningsvis uppfattas som en egen 
bebyggelsegrupp.  

Den bebyggda prägeln förstärks och de utblickar som finns mot 
Norra Djurgården och vattnet byggs för.  

BOCKHOLMSVÄGEN 
PLANFÖRSLAGET

2
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BEBYGGELSE

Roslagsvägen är här synnerligen bred med sex körbanor samt 
avfart mot Sfären/Bockholmen och en bred cykelväg. Broräcken, 
vägportaler, belysningsstolpar, trafikskyltar och trafikljus accentuerar 
infrastrukturen och tar fokus från landskap och omgivande 
bebyggelse. Till vänster om vägen syns ett av Ripvägens punkthus 
och längre fram flerbostadshus längre norrut i Bergshamra. 

Från denna vypunkt är Sfärens bebyggelse verkningsfull där den 
klättrar upp för sluttningen. Ovanför parkeringshuset reser sig 
entrébyggnadens glasfasad och glastorn precis i öppningen mellan 
stjärnhusen. Den medvetna kompositionen med kransen av stjärnhus 
framgår väl.  

LANDSKAP

Vid passagen över Ålkistan har landskapet ingen tydlig karaktär. 
Höjden som Sfärens punkthus är uppförda på avgränsas effektivt 
av motorvägen. Runt Himlabacken som slingrar sig upp på höjden 
finns tät grönska men den storskaliga bebyggelsen gör bergets form 
otydlig. Till höger om punkthusen bildar höjdens barrträd åter siluett. 

Lövträd tätt inpå motorväg, cykelväg och järnväg kan inte väga upp 
infrastrukturens och bebyggelsens dominans. 

ROSLAGSVÄGEN MOT NORR 
BEFINTLIGT

3
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PÅVERKAN

Påverkan på kulturmiljön från detta håll är knuten till hur Sfären 
upplevs men har mindre koppling till Nationalstadsparken. Den nya 
bebyggelsen kommer upplevas i förhållandevis hög hastighet men på 
närmare avstånd än från det södergående körfältet. 

Den nya byggnadsvolymen mot Roslagsvägen blir väl exponerad 
med indrag och avvikande utformning i takvolymerna. 
Parkeringsvåningarna blir inte framträdande. Endast en mindre del av 
huset vid Bockholmsvägen blir synligt. 

Den nya bebyggelsen döljer del av Sfärens stjärnhusbebyggelse och  
entrébyggnad och kontorshus i sin helhet.

KONSEKVENSER

Bebyggelsegruppen Sfären får en försvagad roll i stadsbilden 
då ny bebyggelse reducerar sikten och döljer entrébyggnadens 
karaktäristiska tornmotiv. Sfärens upphöjda placering på berget 
innebär att stjärnhusen även fortsättningsvis blir synliga på höjden 
och vid sidan av ny bebyggelse. 

Nedtrappningen mot söder och uppbrytningen av volymer bidrar till 
en mindre massivt möte när man kommer söderifrån. 

ROSLAGSVÄGEN MOT NORR 
PLANFÖRSLAGET

3
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KONSEKVENSER FÖR SFÄREN OCH NÄRMILJÖN

I befintlig situation medger den låga garagebyggnaden att Sfärens 
byggnadskomplex är ett effektfullt stadsbyggnadsmotiv sett från 
Roslagsvägen söderifrån. Entrébyggnadens formrikedom med 
hisstorn och glastak är exponerade och ovanför formerar stjärnhusen 
en tät grupp. Härifrån ger kvarteret ett helt annat intryck än från 
väster och öster där stjärnhusen står fritt från varandra med träd 
och himmel i mellanrummen. Ny bebyggelse döljer inte detta 
stadsbyggnadsmotiv men förändrar det på så sätt att betydande 
delar av entrébyggnaden, däribland hisstornet, samt centralt belägna 
stjärnhus inte längre kommer att synas. 

Vid Bockholmsvägen förtätas miljön på en kort sträcka, mittemot 
Sfärens entréplats. Denna förändring av närmiljön bedöms inte 
påverka Sfärens kulturvärden negativt. Den indragna volymen och 
entrétorget bidrar till ett luftigare gaturum och en respektfull distans 
till Sfären.

RIVNING AV BEFINTLIG  
GARAGEBYGGNAD

En rivning av garagebyggnaden innebär att en ursprunglig och 
välbevarad del av storsatsningen Sfären går förlorad. Som påvisats 
i kapitlet kulturvärden var byggnaden ett ofrånkomligt inslag i 
ett större bostadsprojekt från tiden även om ambitionerna var att 
skapa en i det närmaste bilfri boende- och vistelsemiljö. I fallet 
Sfären har garagebyggnaden mer än i andra samtida områden 
karaktären av ett ”nödvändigt ont” då den ligger så tydligt avskild 
från den övriga bebyggelsen. Byggnaden är inte integrerad i 
bebyggelsestrukturen och utgör en del av anläggningen som kan 
tas bort utan att betydelsebärande och karaktärsskapande inslag 
påverkas. Byggnadens förtjänst är att den är skickligt inplacerad i 
landskapet, den upplevs som en del av paketet av broar som spänner 
över Ålkistans dalgång.  

Garagebyggnaden bedöms vara den mest tåliga delen av 
anläggningen att riva och utveckla. Funktionen parkering återskapas 
enligt detaljplaneförslaget på samma plats. 

KONSEKVENSER FÖR SFÄREN SETT PÅ 
AVSTÅND

Planförslagets byggnader är i flera avseenden anpassade till Sfärens 
bebyggelse, inte minst höjdmässigt. Ny bebyggelse underordnar sig 
respektfullt stjärnhusen i höjd. Den markanta höjdskillnaden mellan 
ny bebyggelse och stjärnhusen framstår inte lika tydligt sett från 
Tivoliparken som det gör från Hagaparken och Bockholmen samt i 
närmiljön.  
 
Den nya bebyggelsen tycks fortsätta nedför sluttningen och bygger 
vidare på en fallande rörelse. Fasadindraget mot väster med 
kontrasterande fasadmaterial ger en visuell upplevelse av två mindre 
volymer vilket anknyter till de fristående byggnaderna på berget. 
Detta sätt att addera till stjärnhusgruppen bedöms vara ett lämpligt 
förhållningssätt. Det innebär trots det små negativa konsekvenser för 
Sfären som stadsbyggnadsmotiv och blickfång. Från vissa punkter 
i landskapet framstår gruppen av stjärnhus, liksom många andra 
punkthusgrupper, som väl samlad och medvetet gestaltad ihop med 
landskapet. Denna karaktär kommer påverkas genom addering av nya 
byggnadsvolymer. Förändringen bedöms dock endast innebära en 
mindre påverkan då det nya tillägget respektfullt anpassats till Sfären 
och följsamt fortsätter rörelsen ner mot Ålkistan.

Konsekvenser för befintlig bebyggelse
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Det aktuella planförslaget bedöms uppfylla kriterierna för 
kompletteringsbebyggelse enligt Solnas fördjupade översiktsplan 
för Nationalstadsparken. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer i 
planområdets närhet, såsom Bockholmen och koloniområdet i 
Bergshamra, bedöms inte påverkas negativt av tillkommande 
bebyggelse. Volymerna bedöms inte vara sådana som avses med 
formuleringen “högt uppstickande byggnader” i den fördjupade 
översiktsplanen. 

Negativa konsekvenser för Nationalstadsparkens kulturvärden 
uppstår då ny bebyggelse blir synlig ovan den gröna landskapsvägg 
som präglar östra Brunnsviksstranden. Från delar av Tivoliparken 
kommer ny bebyggelse att förändra siluetten men utan att utmana 
landskapets dominans. Flera av vyerna från Tivolihalvön kommer 
inte påverkas alls eller till en mycket begränsad grad. Under avlövad 
säsong riskerar bebyggelsen att bli något mer synbar genom kala 
grenverk. 

Nya byggnadsvolymer förhåller sig till landskapets form och 
topografi genom en nedtrappning i höjdled med dalgångens riktning.
Fasadindraget mot väster ger en visuell upplevelse av två mindre 
volymer vilket anknyter till Sfärens stjärnhus och hus-i-parkkaraktären 
i Bergshamra. Kontrasterande takbyggnader lättar och bryter upp de i 
övrigt tunga volymerna.

SAMLAD BEDÖMNING

Höjdmässigt underordnar sig ny bebyggelse Sfärens stjärnhus och 
glasade entrébyggnad på ett respektfullt sätt. Bebyggelsegruppen 
från 1980-talet har i flera vyer en framträdande roll som nu 
får sällskap av den nya bebyggelsen. Sfären som väl definierad 
bebyggelsemiljö blir trots det fortsatt läsbar då nya volymer är tydligt 
lägre och avviker till sitt formspråk och uttryck. 

Sikten mot Sfärens stjärnhus och entrébyggnad påverkas från  
två vyer. Från Hagaparken blir påverkan endast marginell. Från 
Roslagsvägen i norrgående riktning blir Sfärens roll i stadsbilden 
försvagad men stjärnhusen döljs inte helt och hållet utan blir fortsatt 
synliga ovan och vid sidan av ny bebyggelse.

Kulturvärden knutna till bostadsområdet Sfären påverkas dock 
negativt av rivningen av garagebyggnaden och genom förändringar 
av kvarterets roll i stadsbilden på större avstånd och på nära håll 
sett från Roslagsvägen. Garagebyggnaden bedöms vara den minst 
värdefulla och känsliga av anläggningens byggnader. Konsekvenserna 
av rivningen bedöms bli små. Föreslagen ny bebyggelse bedöms i 
närmiljön, sett från Bockholmsvägen, inte medföra någon negativ 
påverkan för Sfärens kulturvärden.

Som stadsbyggnadsmotiv försvagas Sfären av att nya byggnader 
uppförs framför dess entrébyggnad. Från distans kommer 

upplevelsen av den väl definierade husgruppen med enhetliga 
byggnader påverkas men till en mindre grad då nya byggnadsvolymer 
respektfullt anpassats till Sfären och följsamt fortsätter rörelsen ner 
mot Ålkistan.

Med ögon från de boende mot strandstråket, ny entré mot vattnet 
och genomsläpp i garagesockel som möjliggör in- och utblickar i 
närmiljön, finns förutsättningar för att de som rör sig längs vattnet 
ska uppleva en mer omhändertagen och välkomnande känsla än vad 
befintlig situation erbjuder. Detta kan bidra till en ökad tillgänglighet 
inom Nationalstadsparken. Återplantering med trädslag som har  
tydlig förankring i det historiska landskapet innebär att planområdets 
och Nationalstadsparkens rika trädflora med ädellövträd upprätthålls 
och kan på längre sikt även bidra till att natur- och kulturvärden på 
platsen och inom Nationalstadsparken förstärks.

Sammantaget bedöms att konsekvenserna av att riva befintligt 
parkeringshus och anlägga ny bebyggelse enligt planförslaget 
blir små för Nationalstadsparken och för kulturmiljön som 
helhet. För bebyggelsegruppen Sfären som betydelsefullt 
stadsbyggnadsmotiv blir påverkan något större och 
konsekvenserna bedöms bli små till måttligt negativa. 
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