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Förord
Världens första Nationalstadspark inrättades i Sverige år 1995 genom ett
riksdagsbeslut. Parken ligger i de centrala och stadsmässiga delarna av
Stockholms län med ca en tredjedel av ytan i Solna stad. Parkens tillkomst
och historia är sammankopplad med Sveriges historia och dess kungar.
Parken har natur- och kulturvärden av både nationellt och internationellt
intresse. I Nationalstadsparken i Solnas del av Nationalstadsparken finns
de kulturhistoriska miljöerna Ulriksdal, Haga, Brunnsviken, Tivoli m m,
samtliga av största värde för stadens attraktionskraft för boende, arbetande
och besökande.
Syftet med en fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken är att
utifrån lagens riktlinjer ange de kommunalpolitiska intentionerna gällande
markanvändning och bebyggelse i parken och dess omgivning.

Solna i oktober 2008



Lars-Erik Salminen			

Anders Ekegren

Kommunstyrelsens ordförande 		

Stadsbyggnadsnämndens ordförande

Sammanfattning
Lagskyddet syftar till att bevara Nationalstadsparkens speciella kvaliteter. I
propositionen till lagen om Nationalstadsparken redovisade regeringen ett
önskemål om att Stockholm och Solna utvecklade sina översiktsplaner som
stöd för tillämpningen av lagen och där redovisa de områden inom Nationalstadsparken som bör skyddas som parklandskap eller naturmark, liksom de
zoner som präglas av mer omfattande bebyggelse.
Mot bakgrund av önskemålet om att för framtida generationer säkra de
kulturhistoriska landskapsmässiga kvaliteterna runt Ulriksdal och Haga, har
föreliggande fördjupning av översiktsplan för Solna stad tagits fram. Förutom
en översiktlig beskrivning av området ur olika aspekter ges riktlinjer för framtida beslut om planering eller bygglov. Spelreglerna för olika aktörer inom
Nationalstadsparken eller dess influensområde förtydligas genom planen och
de riktlinjer som presenteras.
Planen redovisar en gräns mellan de områden som utgör naturmiljöer och
parklandskap, och de delar av Nationalstadsparken som är mer bebyggda.
Gränsen avses ge vägledning för tillämpningen av lagskyddet med innebörden
att anspråk som medför att de bebyggda delarna utvidgas utanför gränsen
ska prövas med hänsyn till lagskyddets förbud mot intrång i parklandskap
eller naturmiljö. Förbudet att inte skada det historiska landskapets natur- och
kulturvärden gäller för hela Nationalstadsparken, dvs. både naturmiljöer och
parklandskap och mer bebyggda områden.
Riktlinjer ges för användningen av mark- och vattenområden. Två utvecklingsområden föreslås, Polska Udden samt överdäckning av Bergshamraleden.
Sörentorp, Bergshamra, Stocksundstorp och Frösundaviks kasernområde ges
kompletteringsmöjligheter för byggande. Inom övriga områden tillåts ingen
ny bebyggelse annat än i undantagsfall.
Utblickar sker i planen mot omgivningen såväl utanför parken som inom
parken i Stockholms stad. Förslag ges om planerings- och vissa övriga regleringsåtgärder, som t.ex. inrättande eller förtydligande av naturreservat och
byggnadsminnen.
Ställningstaganden görs i planen till motsvarande pågående planeringsarbete som utförs av Stockholms stad, Länsstyrelsen samt Kungliga Djurgårdens Förvaltning. En ytterligare samordning av dessa planeringsåtgärder
är önskvärd kring frågor om t.ex. Tvärbanans dragning, utbyggnad av kommunikationer över Ålkistan, behov av ytterligare brobyggnader till Danderyd
samt områdesavgränsningar.
Planen preciserar även en avgränsning av Nationalstadsparken som inte
innefattar Uppsalavägen med tillhörande trafikplatser och väganordningar
samt Annerovägen. Mot grannkommunerna Sollentuna, Danderyd och
Stockholm utgör respektive kommungräns även gräns för Nationalstadsparken inom Solna stad.



Läsanvisning
Den fördjupade översiktsplanen är indelad i sju huvudavsnitt.
• Första delen ger en bakgrund till inrättandet av Nationalstadsparken
och redogör för arbetet med den fördjupade översiktsplanen.
• Andra delen beskriver Nationalstadsparkens historia och dess
funktion och gestaltning idag.
• Tredje delen redogör för utgångspunkterna i arbetet med den
fördjupade översiktsplanen.
• Fjärde delen är själva planförslaget. I detta finns förslag till riktlinjer
och åtgärder för Nationalstadsparkens skydd och utveckling.
• Femte delen behandlar Nationalstadsparkens omgivningar.
• Sjätte delen behandlar planens konsekvenser.
• Sjunde delen behandlar genomförandet av intentionerna i den
fördjupade översiktsplanen.
Två skrifter har tagits fram som rekommenderas för bredvidläsning vid
fördjupade studier av parkens kultur- och bebyggelsehistoria; ”Byggnader i Nationalstadsparken - Solnadelen” arkitekt Lars Lagerås, samt i
samarbete med Stockholms stadsbyggnadskontor; ”Historiska landskap”
redaktör landskapsarkitekt Anders Jönsson. Hänvisning till ytterligare
litteratur återfinns i källhänvisningen på sidan 82-83.
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Inledning
Bakgrunden till
inrättandet av
Nationalstadsparken
Frågan om långsiktigt skydd av området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården togs
upp i riksdagen år 1991 med anledning av tre
motioner. Efter en skrivelse från Boverket och
Riksantikvarieämbetet gav regeringen Solna och
Stockholm i uppdrag att ta fram ett gemensamt
program för planeringen av området UlriksdalHaga-Brunnsviken-Djurgården. Detta program
färdigställdes och antogs av respektive kommunfullmäktige år 1993.
Programmet innehåller tre grundprinciper:
•

•

•

Området ska värnas som en unik kulturoch naturpark med till parken väl anpassad bebyggelse
Området ska utvecklas för friluftsliv och
rekreation i en omfattning och i sådana
former som inte skadar områdets naturoch kulturvärden.
Området ska förbättras med avseende
på trafikstörningar, hinder och barriärer
och andra miljöproblem.

Länsstyrelsen framhöll i yttrande över programmet att de oexploaterade och kulturhistoriskt
värdefulla miljöerna i området borde få ett permanent och effektivt skydd i form av särskild
lagstiftning. Samtidigt arbetade fria grupper och
föreningar för att skydda och tillvarata områdets
värden och sammantaget bidrog detta till att
regeringen föreslog en ny lag för att stärka det
långsiktiga skyddet.
Den 7 december 1994 beslutade riksdagen att
inrätta området Ulriksdal-Haga-BrunnsvikenDjurgården som landets första nationalstadspark
genom ändring i lagen om hushållning med
naturresurser mm. Lagen trädde i kraft den 1
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Inledning

Nationalstadsparken inbjuder till promenader samt kultur- och
naturupplevelser

januari 1995 och bestämmelsen återfinns idag i 4
kap 7 § miljöbalken:
”Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark. Inom en Nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar
komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast
om det kan ske utan intrång i parklandskap eller
naturmiljö och utan att det historiska landskapets
natur- och kulturvärden i övrigt skadas.”

Begreppet
nationalstadspark
Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är ett riksintresse av särskilt stort
värde för det nationella kulturarvet, naturmiljön
och människors rekreation. Området har fått ett
särskilt skydd i lagstiftningen för att förhindra
förändringar som skadar landskapets natur- och
kulturvärden. Riksintresset utgör inte hinder för
utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala
näringslivet eller för anläggningar som behövs
för totalförsvaret. Det gäller inte inom Nationalstadsparken.
Begreppet nationalstadspark kan också tolkas
som att man med ett ekologiskt synsätt ska bidra
till en uthållig utveckling i Stockholm och samtidigt bevara en grön lunga med en unik mix av
natur och kultur.

Karta nr 1 - Översiktskarta hela Nationalstadsparken

Översiktsplanering
som ett led i skyddet av
Nationalstadsparken
Nationalstadsparken behöver skyddas mot exploatering, utbyggnad av trafikanläggningar och annan miljöpåverkan. Inte minst mot påverkan av
många små förändringar som var för sig kan vara
välmotiverade ur andra aspekter men som tillsammans och på lång sikt kan medföra allvarliga
negativa konsekvenser för parken. Förändringar
kan även förstärka natur- och kulturvärdena och
nya byggnader och anläggningar kan tillföra nya
värden.
Enligt den proposition som låg till grund för
riksdagsbeslutet anser regeringen att Stockholms
och Solna kommuner bör utveckla sina översiktsplaner som stöd för tillämpningen av lagen
om Nationalstadsparken. I översiktsplanerna
bör man enligt regeringen närmare avgränsa de
områden som bör skyddas som parklandskap
eller naturmark från de zoner som präglas av en
mera omfattande bebyggelse. Översiktsplanerna

bör även ange klara riktlinjer för nödvändiga
förändringar, upprustningar och i vissa fall kompletteringar av byggnader och anläggningar inom
områden med bebyggelse. Regeringen förväntar
att kommunerna i översiktsplanerna ger uttryck
för en samlad strategi för hur bebyggelse liksom
trafikleder och andra anläggningar, bör utvecklas
inom och i anslutning till Nationalstadsparken
på ett sätt som överensstämmer med dess bestämmelser. Även länsstyrelsen har framhållit att en
väl genomförd översiktlig planering ger en viktig
utgångspunkt för att skydda Nationalstadsparken.
En ny kommuntäckande översiktsplan för
Solna stad har antagits i maj 2006. I översiktsplanen finns ett särskilt avsnitt om Nationalstadsparken och den fortsatta hanteringen inom Solna
stad.
Denna fördjupade översiktsplan är avsedd att
vara Solna stads tolkning av lagen om Nationalstadsparken och en utveckling och precisering av
översiktsplanen. Planen ska ge riktlinjer för efterföljande beslut i olika sammanhang men den har
ingen egen rättslig verkan.

Inledning
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Planprocessen
Kommunstyrelsen i Solna stad gav stadsbyggnadsdivisionen i uppdrag att utarbeta ett förslag
till fördjupad översiktsplan för den del av Nationalstadsparken som ligger inom Solna stad.
Samråd genomfördes under tiden januari – mars
1997. Planen bestod av två delar: en allmän (del
I) med generella riktlinjer för Nationalstadsparken som helhet, vilken togs fram efter samråd
med Stockholms stadsbyggnadskontor, samt en
särskild (del II) med riktlinjer för nationalstadsparken inom Solna stad.
Efter genomfört samråd år 1997 sammanställdes en samrådsredogörelse med förslag på
revideringar inför utställningen. Utställningen
genomfördes först 2007 på grund av samordning
med Stockholms hantering av ärendet.

Organisation av arbetet
Arbetet har letts av exploateringschef Ulf
Brandt och biträdande stadsarkitekt Per
Linder. Projektledare har tom 19 maj, 2006
varit planarkitekt Jessica Andersson. Arbetet
har utförts av arkitekt Bengt Freij samt
trafikplanerare Allan Hedman i samarbete
med tjänstemän på berörda förvaltningar
främst antikvarie Michael Thörne och ekolog
Veronica Gelland-Boström. Kartbearbetning
har utförts av Birgitta Nylander och den grafiska
formgivningen har utförts av Ann Ahlbom
Sundqvist.

14

Inledning

Solna Stadshus

Kulturarvet
Nationalstadsparken

Kulturarvet Nationalstadsparken
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Kulturarvet Nationalstadsparken
En unik miljö mitt i
huvudstadsregionen
Centralt i Sveriges huvudstadsregion finns ett
sammanhängande kungligt parklandskap som är
utsett till världens första nationalstadspark och
även kallat ”Ekoparken”. Området sträcker sig
från Skeppsholmen i väster, till Fjäderholmarna
i öster och vidare upp till Sörentorp i norr. De
kungliga parkerna Djurgården, Haga och Ulriksdal förenas kring Brunnsviken. Området är ca 27
km2 stort varav 19 km2 land.
(Se karta på sidan 13, Översiktskarta hela Nationalstadsparken)

Nationalstadsparkens
historia
Det historiska landskapets utveckling finns närmare beskrivet i skriften ”Historiska landskap”
som framtagits gemensamt av Stockholms stad
och Solna stad.
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Kulturarvet Nationalstadsparken

Nationalstadsparkens landskap bär spår av
människans användning under olika perioder.
Urgammal beteskultur, jordbruk, avelsgårdar
drivna av kloster och kronan, jakt- och lustpark,
akademiträdgårdar, vetenskaplig växtförädling
och skogsvård har förekommit och kan mer eller
mindre tydligt utläsas av kvarvarande landskap
och kulturmiljöer. Byggnader placerades ofta på
höjdsträckningar eller i sluttningar medan öppna
dalstråk lämnades obebyggda. Jaktmöjlighet,
odling och landskapets skönhet bidrog till detta.
Senare har bebyggelsemönstret förändrats och i
flera fall har öppna markområden exploaterats.
Det har medfört barriärer till förfång för upplevelsen av det historiska landskapet. På grund av
det kungliga markinnehavet har dessa utbyggnader begränsats.

Järnåldern
Gravfältet vid nuvarande Mellanjärva visar att
området hade bofasta invånare redan under järnåldern.

Ulriksdals slott

Medeltiden
Under den tidiga medeltiden var Stockholm med
omgivningar mest likt en jordbruksbygd kring en
stormansgård (=Stockholms slott). Slottet hade
behov av jordbruksmark för sin försörjning och
var därför omgivet av öppna hagar och ängar.
Slottet behövde så småningom mer mark för sin
försörjning och redan i slutet av 1200-talet lade
Magnus Ladulås under sig en stor del av Djurgården, som då ägdes av kyrkan.

1500-talet
I början av 1500-talet lade Gustav Vasa hela
Södra Djurgården under kunglig förvaltning och
dessutom delar av nuvarande norra Djurgården
och Helgeandsholmen. Storgodsägaren Gustav
Vasa hade tre kungsladugårdar på Djurgården för
att trygga försörjningen för sig, sina släktingar
och hovet. Hans söner Erik XIV och framförallt
Johan III tog till sig de kontinentala furstarnas
mode att inrätta jaktparker nära de städer, där
deras slott fanns placerade och begreppet Kungliga Djurgården etablerades.

1600-talet
Stallmästaregårdens krog inrättades vid mitten av
1600-talet vid Stockholms norra tull. Under samma tid uppfördes också slottet Jakobsdal av Jacob
De la Gardie. Slottet fick senare namnet Ulriksdal när det övergått i änkedrottning Hedvig Eleonoras ägo. Här utvecklades ett slottsområde som
förutom slottet kom att innehålla en ståtlig park
med bl.a. teater, kapell, lusthus, fågelhus och en
inhägnad djurpark. Byggherrens nära band till
kungahuset framgår av att det var härifrån som
drottning Kristinas storståtliga kröningsprocession tågade mot Stockholm 1650. Karl XI som var
mycket jaktintresserad inhägnade på 1680-talet
Södra och Norra Djurgården till en stor jaktpark.

1700-talet
Gustav III:s intresse för området väcktes i slutet
av 1700-talet och resulterade i storståtliga planer
för Haga. Här skulle han bygga sitt nya stora slott

Sällskapet Gustafs Skål i 1700-talskläder i Hagaparken.
I bakgrunden Gustav III:s paviljong. Foto av Anneli Schöldström.

samt anlägga en för tiden modern engelsk park.
Kungen köpte mark runt ”Gamla Haga” och
döpte om en del till Haga Trädgård.
Kring Brunnsvikens stränder formade arkitekt Fredrik Magnus Piper efter Gustav III:s
intentioner en serie parkområden (Haga, Tivoli
och Bellevue). Detta var natursvärmeriets tid.
Nu ville man skapa parker enligt den romantiska
engelska parkens ideal, parker som inte såg konstlade ut utan tog vara på och förädlade de förutsättningar som kulturlandskapet på platsen gav.
Kungen var inspirerad av sitt besök i Roms
omgivningar, varifrån namnen Tivoli, Frescati
och Albano hämtades. Landskapet bearbetades så
att fria siktlinjer öppnades mellan olika sevärdheter och ett växelspel skapades mellan öppna
gräsytor och lummiga trädpartier. Parken försågs
med slingrande parkvägar, fantasifulla vattendrag
och planteringar, exotiska paviljonger och vackra
skulpturer.
Efter Gustav III:s död 1792 avstannade arbetet med hans planer för Hagaparken. Slottet
byggdes aldrig färdigt och den väldiga slottsgrunden bildar en storslagen slutpunkt för teaterkungens parkdrömmar. Arbetet med hovets köksträdgård fortsatte dock. Den kungliga köksträdgården blev omfattande och flera växthus anlades.

Kulturarvet Nationalstadsparken

17

Ett teatraliskt och musikaliskt samarrangemang mellan
Länsmusiken, Solna kulturskola och Confidencen på Ulriksdals
slott. Här visas en föreställning om Carl Michael Bellman.
Foto av Rickard Oxfält.

1900-talet

Bl. a. odlade man vindruvor, tomater (”pommes
d’amour” ), ananas och fikon.

1800-talet
Det kungliga intresset för området höll i sig
under 1800-talet och Gustav III:s son Gustav
IV Adolf lät i början av 1800-talet uppföra det
nuvarande Haga slott. På 1860-talet uppehöll
sig Karl XV på Ulriksdal och Bergshamra. Den
kungliga närvaron, många krogar och värdshus
och det lättillgängliga läget gjorde Hagaparken
till ett populärt utflyktsmål. Allt detta bidrog till
att en mängd sommarvillor i snickarglädjestil,
”grosshandlarvillor”, växte upp runt Edsvikens
och Brunnsvikens stränder för Stockholms borgerskap, och ångbåtstrafiken kom igång. Bebyggelsen i ytterområdet till Ulriksdals slottspark
rustades upp och förtätades för att ge husrum åt
kungens vänner.
Under 1800-talet började Stockholm breda ut
sig över malmarna och närma sig Haga-Brunnsvikenområdet. Transportnätet byggdes ut med
vägar, järnvägar och spårvagnslinjer. På 1800talet började utbyggnaden av institutioner på
Brunnsvikens östra sida och Bergianska trädgården etablerades.
1863 sänktes Brunnsvikens vatten med 1,25
m då delar av sundet Ålkistan sprängdes bort.
Anledningen var att landhöjningen hade avskurit
Brunnsviken från Edsviken och havet och man
ville återskapa vattenvägen. Brunnsviken blev
återigen en vik med bräckt vatten som den varit fram till medeltiden. Hagaparkens landskap
förändrades dock dramatiskt när vattenspegeln
minskade. De kanaler och holmar som anlagts av
Piper längs stranden försvann och därmed en del
av det romantiska landskap som Bellman diktat
om.
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I Haga slott bodde flera kungligheter fram till
första världskrigets slut. En av öarna vid Haga
omvandlades på 1910-talet till kunglig begravningsplats. Här vilar bland andra kronprinsessan
Margareta. Efter första världskriget blev Haga
slott koloni åt hemlösa barn men stod därefter
tomt under många år. På 1930-talet togs slottet
i bruk igen av kronprins Gustav Adolf och hans
hustru Sibylla. Efter kronprinsens död 1947 har
det svenska kungahuset inte bebott Haga slott.
År 1966 överlät Gustav VI Adolf den kungliga
dispositionsrätten över Haga slott till regeringen
för att användas som bostad åt regeringens gäster
från utlandet.
Under 1900-talets första hälft utvecklades
Solna till Sveriges största garnisonsort med inte
mindre än tre regementen och två militära skolor.
På Frösundavik uppfördes nya kaserner 1921-23

Gustav III:s paviljong. Arkitekt Olof Tempelman.

för Svea Ingenjörskår, sedermera Ing 1. Vid Sörentorp uppfördes kaserner för Svea Livgarde omkring
1940. Dessa militära anläggningar har successivt
avvecklats.
I början av 1900-talet fortsatte utflyttningen
av institutioner till Brunnsvikens östra strand och
till Norra Djurgården. Två jordbruksinstitutioner
lokaliserades till Bergshamra; Centrala Frökontrollanstalten och Statens Växtskyddsanstalt som
med sina stora fruktträdsbestånd kom att prägla
området.
Efter första världskriget började bostadsbyggandet ta fart i Solnas nordöstra del. Stocksundstorp styckades upp i villatomter som kom att
bebyggas under en lång period. På Bergshamra
köpte staten fri fideikommissrättigheten vilket
gav möjlighet till exploatering av området. Under 1960-talet och ”miljonprogrammets” tid byggdes Bergshamra centrum och Kungshamra med
tunnelbaneförsörjning. På 1980-talet försåldes
ytterligare statlig mark i Södra Bergshamra och
Frösundavik som efter regementstiden blev hotell
och kontor bl a för SAS.
De stora vägarna i Haga-Brunnsvikenområdet,
E4:an, Bergshamravägen och Roslagsvägen, har
byggts ut och breddats kontinuerligt under 1900talet. Båttrafiken på Brunnsviken har förlorat sin
funktion och den reguljära trafiken har lagts ned.

Nationalstadsparken idag
Kulturmiljövärden
Nationalstadsparken utgör i sin helhet ett historiskt landskap som rymmer stora värden för
det svenska kulturarvet. Landskapet bär spår
av människans användning under olika epoker.
Byggnaderna och kulturlandskapet speglar Stockholms och Sveriges utveckling sedan 1600-talet.
Dess månghundraåriga tradition som kunglig
mark har bidragit till att de flesta byggnader och
parkanläggningar inom området har fått hög arkitektonisk klass och kunnat bevaras. Nationalstadsparken är ett landskap med en unik blandning

Sällskapet Gustafs Skål i 1700-talskläder runt Kinesiska pagoden i
Hagaparken (arkitekt Louis Jean Desprez). Foto av Anneli Schöldström.

av natur och kultur. Kungligheternas skiftande
intressen har givit området dess säregna mångfald
av natur-, kultur- och friluftsvärden.
Den övervägande delen av Nationalstadsparkens bebyggelsemiljöer har högt kulturhistoriskt
värde. För Stockholmsdelen av Nationalstadsparken har Stadsmuseet utfört en byggnadshistorisk inventering. För Solnadelen har en enklare
beskrivning av bebyggelsemiljöerna utförts. I
Ulriksdal har slottsmiljön sin grund i stormaktstidens Sverige. Den har förnyats och förändrats
under senare sekler vad gäller slottet, övriga
byggnader, parker och trädgårdar. Grundackordet i Haga-Brunnsviken är gustavianskt. Parker,
litteratur och musik, teater och byggnader - de
starkaste kulturavtrycken i området gjordes på
1700-talet.

Kulturarvet Nationalstadsparken
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Karta nr 2 - Ekologisk infrastruktur

Naturvärden
Nationalstadsparkens landskap är variationsrikt.
Här finns en provkarta på skärgårdens och Mälardalens landskapstyper och natur. Skogklädda
bergknallar och grusåsar bildar de höglänta delarna. De låglänta delarna är ofta öppna ängar.
Sjöar och vattendrag ger en ytterligare variationsrikedom med stränder, vikar, kärr och öppna
vatten.
Sörentorp, Ulriksdal, Norra Djurgården samt
Ladugårdsgärde och Södra Djurgården utgör
tre biologiska kärnområden. Mellan dessa finns
biologiska spridningsvägar som utgörs av mindre
park- och grönområden som delvis är fragmenterade. Kärnområdenas storlek och sammanhang är
avgörande för deras artinnehåll. (se karta nr 2 ovan)
Nationalstadsparken innehåller en mångfald
biotoper och har ett rikt växt- och djurliv. Bland
däggdjur kan nämnas räv, grävling, mård, mink,
rådjur och en och annan älg. Ett hundratal fågelarter häckar här och av fladdermöss finns åtta
arter. När det gäller floran kan noteras att det i
Nationalstadsparken finns 800 olika blommande
växter.
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Inom Nationalstadsparken finns ett stort antal
växt- och djurarter som klassats som hotade, sällsynta eller hänsynskrävande och vars bevarande
är av nationellt intresse. Ett exempel är den bredbandade ekbarkbocken, som är akut utrotningshotad och bara finns på två platser i hela norra
Europa varav en är i Nationalstadsparken. Den
gamla ekskogen är ett av Sveriges värdefullaste
lövträdsbestånd som hyser en mångfald bark- och
vedlevande insekter i form av skalbaggar, steklar
och fjärilar. Nationalstadsparken är en klassisk
svamplokal med många ovanliga arter som är
knutna till ekskog, ängs- och hagmark.
Att så många arter lyckats överleva så nära
storstaden har flera förklaringar. På grund av
kungliga restriktioner under århundraden har
området till stor del undgått exploatering och
trädavverkning i större skala. Här, till skillnad
från många välstädade parker i städerna, har det
också funnits tillgång på bark och ved i olika
nedbrytningsstadier, något som har avgörande
betydelse för flera arters livsbetingelser.

Karta nr 3 - Ekologiskt känsliga områden

Värden för friluftsliv och rekreation
Nationalstadsparken rymmer både möjligheter
till att njuta av naturen i ostörd avskildhet och
att delta i ett socialt sammanhang. Genom sin
naturskönhet, det centrala läget och mängden
attraktioner har parken stor betydelse för människors rekreation och för turismen i huvudstadsregionen. Få strövområden i Sverige kan uppvisa
så många besökare i form av motionärer, flanörer,
tränande idrottsmän och naturälskare som Natio-

nalstadsparken. Motionsspår, ridvägar, strandpromenader och skogsstigar finns både på norra och
södra Djurgården, vid Brunnsviken, i Ulriksdal
och Sörentorp.
Det finns goda badmöjligheter på några platser. Ett rikt båtliv äger också rum på Brunnsviken, Edsviken och Värtan. Runt stränderna finns
gott om småbåtshamnar och många ägnar sig åt
rodd- och kanotsport. Man fiskar öring, ström-
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ming, abborre och gädda från båt och bryggor,
broar och stränder. Öar som Fjäderholmarna
(tillhör Lidingö kommun), Bockholmen och Kaninholmen är spännande utflyktsmål.
Vintersporter som skid- och skridskoåkning är
populära både på sjöar och anlagda banor. Stora
pelousen (pelous = öppen gräsyta i park anlagd
enligt den engelska stilen) i Hagaparken är en av
de populäraste kälkbackarna i hela Stockholmstrakten. Den gamla traditionen med hästkapplöpning på Brunnsvikens is har återupptagits.
Men vintertid är det ändå en promenad i naturen
kanske i kombination med ett museibesök och en
varm kopp kaffe som är det vanligaste nöjet.
Landskapets storlek och omväxlande karaktär
med lövskogar, vattenområden, ängar och parker
ger möjlighet till ostörda naturupplevelser vid
utsiktspunkter, fågellokaler och längs naturstigar.
Vintertid uppstår nya promenadvägar på isarna
med nya perspektiv och upplevelser.
I Nationalstadsparken finns också flera slott,
en mängd andra historiska byggnader och kulturhistoriskt intressanta bebyggelse- och parkmiljöer, som många tycker om att besöka. De
trivsamma koloniträdgårdarna i området kompletterar den mera storslagna trädgårdskonst som
finns representerad i de historiska parkerna.
I Hagaparken och vid Ulriksdal ordnas mer
eller mindre regelbundet fester och publikevenemang av folkligt och kulturellt slag som ofta
samlar stora skaror av människor.

Sentida bebyggelse och anläggningar
Den växande storstaden har skapat många möten
mellan bebyggelse och natur. Ofta är det en välordnad bebyggelse med god arkitektur och klara
gränser mot parklandskapet. Många områden har
vackra byggnader i parkmiljö, t ex de äldre institutionsbyggnaderna i Frescati och Kräftriket och
bostäderna i Bergshamra by. Bergshamras olika
bostadskvarter uppvisar exempel på god arkitektur i byggnadsstilar från 1950-tal till 2000-tal.
Några mycket stora eller höga byggnader och
anläggningar sätter en stark prägel på National-
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Besökande på Stora Pelousen i Hagaparken. I horisonten syns
Värtans gasklocka och i fonden Gustaf III:s paviljong.

stadsparken. SAS´ kontorskomplex av glas, Riksmuseets stora slottsliknande byggnad, Fysikcentrum vid Roslagstull, Wennergren Center,
Värtans gasklocka, de sex ljust blågröna skivhusen i Frescati och Kaknästornet är exempel på
detta. Genom sin storlek och fria läge bildar de
solitärer som på olika sätt dominerar det omgivande landskapet.

Trafikleder och miljöpåverkan
Flera trafikleder med betydande och tunga trafikfunktioner genomkorsar området. De klyver
park- och naturlandskapet med sina breda körytor. Främst är det europavägarna Uppsalavägen,
Bergshamravägen, Norrtäljevägen/Roslagsvägen
som med stark trafik och kraftigt buller utgör
påtagligt störande element. Biltrafiken orsakar
föroreningar av dagvattnet och skador på vegetationen.

Tekniska anläggningar i parken
Kraftledningar, teletorn, gasklockor, lyftkranar,
vattentorn, skorstenar, oljecisterner är tekniska
anläggningar som reser sig högt över trädkronorna i eller intill Nationalstadsparken. De bryter
horisontlinjen här och där och sätter sin prägel
på silhuetten. Även anläggningar som t ex broar
påverkar landskapsbilden. Ofta upplevs tekniska
anläggningar som störande inslag men det finns
även skönhetsvärden och starka uttryck i denna
tekniska värld.

Utgångspunkter
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Utgångspunkter för den
fördjupade översiktsplanen
Lagen om Nationalstadsparken
och dess tillämpning
Lagbestämmelsen om Nationalstadsparken återfinns i Miljöbalken (MB). Lagen ska tillämpas
vid prövning av ärenden enligt andra lagar som
plan- och bygglagen, väglagen m.fl. Beslut enligt
dessa lagar ska underordna sig MB:s lagbestämmelse om Nationalstadsparken. Miljöbalken gäller endast för tillståndspliktiga åtgärder. Lagen
utgör inte en grund för att ingripa mot befintliga
förhållanden och verksamheter och kan inte användas för att framtvinga förändringar.
Vad lagstiftaren avsett med begreppen intrång, skada, parklandskap, naturmiljö, historiskt
landskap kan i viss mån utläsas i förarbetena.
Men det är först i samband med överklaganden
till högsta instans som en prejudicerande juridisk
tolkning av lagen sker. Lagen innebär inte totalt
byggstopp men varje bygg- eller anläggningsprojekt måste underkastas prövning avseende intrång
och skador på natur- och kulturvärden. Det
begränsade byggande som kan släppas fram är
enlig propositionen förbehållet verksamheter som
redan är etablerade inom området. Regeringsrätten har i ett antal rättsfall kommit fram till att ny
bebyggelse i vissa fall är möjlig i redan ianspråktagna delar, medan man i andra fall har funnit
att vägutbyggnader i park eller naturdominerade
delar inte är tillåtna.
Erfarenheten efter att lagen varit i kraft några
år är att lagbestämmelsen om nationalstadsparken är väl känd. Områdets värden och status i
det allmänna medvetandet har lyfts fram och kan
hävdas bättre och argumenten för områdets utveckling har fått ett starkt stöd.
Lagbestämmelsen i miljöbalken ger ett
grundläggande men tämligen oprecist skydd för
området. I propositionen framhålls att det är angeläget att finna lämpliga former för detaljreglering av olika åtgärder samt för skötsel och vård av
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parklandskap, naturmark och bebyggelsemiljöer.
Detaljreglering kan ske genom bestämmelser i
flera olika lagar enligt nedan.

Miljöbalken
Ett område med höga naturvärden eller värden
för friluftslivet kan förklaras som naturreservat
eller kulturreservat av länsstyrelsen eller kommunen. Sådana kan bildas av såväl kulturellt vetenskapliga skäl som sociala. I beslutet om naturreservat ska det ingå en skötselplan och föreskrifter
som reglerar markägares och allmänhetens rättigheter och skyldigheter i området.
Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt
strandskydd - 100 m upp på land respektive ut i
vattnet räknat från strandlinjen. Strandskydd syftar både till att trygga allmänhetens möjligheter
till bad och friluftsliv och till att bevara strandområden för växt- och djurlivet. Länsstyrelsen
kan besluta om utvidgat strandskydd (300 m)
och om att upphäva strandskydd. Kommunen
har möjlighet att besluta om dispens från strandskyddet enligt särskilda regler.
Stockholms skärgård och Mälaren med kust
och stränder utgör enligt miljöbalken riksintressen i sin helhet. De utgör områden där särskilda
bestämmelser gäller för hushållning med mark
och vatten.
Miljöbalken är även tillämplig på utsläpp av
avloppsvatten, förorening av mark och vatten,
luftföroreningar, buller mm. Tillsynsmyndighet
får meddela försiktighetsmått eller förbud som
behövs för att lagen ska följas.

Brunnsviken nedanför Stora Pelousen

Kulturminneslagen
Enligt denna lag kan länsstyrelsen besluta om att
en fast fornlämning ska vara fornminne. Länsstyrelsen kan även besluta att byggnad som är
synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska
värde förklaras som enskilt byggnadsminne. Bestämmelserna om byggnadsminne får också til�lämpas på kulturhistoriskt synnerligen märkligt
bebyggelseområde och på park, trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde. Regeringen kan besluta att en statligt ägd byggnad eller
kulturmiljö ska skyddas som statligt byggnadsminne efter förslag från Riksantikvarieämbetet.

översiktsplan är inte juridiskt bindande. För delar
av en kommun kan fördjupade översiktsplaner
utarbetas. En fördjupad översiktsplan har samma
status som den kommuntäckande översiktsplanen
och ska hanteras på samma sätt.
Detaljplaner upprättas vanligtvis för att reglera byggrätten inom ett område men kan även
användas för att skydda naturområden, parker
och bebyggelse mot förändringar. Områdesbestämmelser kan skydda mot förändringar men kan
inte ange någon byggrätt. Med plan- och bygglagen kan man således i stort sett skydda samma
saker som med kulturminneslagen och miljöbalken. Planbestämmelser är svagare än beslut om
byggnadsminne och naturreservat och saknar
dessutom föreskrifter om vård och skötsel.

Plan- och bygglagen
Enligt denna lag ska varje kommun ha en kommuntäckande översiktsplan med riktlinjer för
bebyggelseutveckling och skydd av värdefulla
områden. I denna ska riksintressen redovisas. En
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Utgångspunkter i regionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholms län
(RUFS 2001)
Regionplanen anger att Norra länken byggs ut för
sträckan Norrtull-Roslagstull-Lidingövägen samt
att Österleden byggs ut. För spårtrafiken redovisar regionplanen utbyggnad av en snabbspårväg
med spår via Solna centrum till universitetet och
vidare till Ropsten.

Länsstyrelsens uppdrag
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna frågor om skydd, förvaltning, vård och utveckling av Nationalstadsparken. Samordningsansvaret innebär ingen ändrad beslutsordning.
I november 2003 fick länsstyrelsen regeringens
uppdrag att utarbeta ett program för förvaltning,
skötsel och utveckling av Nationalstadsparken.

Arbetet har bedrivits parallellt med arbetet med
fördjupade översiktsplaner i Solna och Stockholm
och blev klart i april 2006.
Programmet är tänkt att fungera både som ett
strategidokument på övergripande nivå och som
ett underlag för direkta insatser. För att beskriva
parkens utveckling har man formulerat fem ledord:
• Kungligt inflytande och Sveriges historia
• Folknöje
• Kunskap
• Biologisk mångfald
• Hälsa och motion
I arbetet har också en övergripande vision för
Nationalstadsparkens utveckling, skötsel och förvaltning formulerats:
”Nationalstadsparken med där verksamma
kunskapsinstitutioner ska utvecklas utifrån sina
unika kultur-, natur- och rekreationsvärden och
vara ett upplevelserikt och lättillgängligt område.”
Viktiga förutsättningar för att visionen ska kunna
förverkligas är:
•
•
•

att Nationalstadsparken blir ett känt och
positivt begrepp
att Nationalstadsparken ses som en resurs
att Nationalstadsparken förvaltas och
utvecklas i samverkan och samsyn.

Ett särskilt råd för Nationalstadsparken har inrättats under 2006.
Solna stad ställer sig avvisande till den i programmet föreslagna nya gångförbindelsen mellan
Danderyds sjukhus och Ulriksdal. De i länsstyrelsens program föreslagna områdesindelningarna
stämmer inte med denna fördjupade översiktsplan, vars områdesindelning till viss del bygger på
avgränsningar av befintliga detaljplaner.

Villa i Ulriksdals slottsområde
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Kungliga Djurgårdsförvaltningens
skötselplan för
Nationalstadsparken
Kungliga Djurgårdsförvaltningen, som är den
största markförvaltaren inom området, har i mars
2006 lagt fram ett förslag till skötselplan som
omfattar hela Nationalstadsparken. Syftet med
skötselplanen har varit att se Nationalstadsparken
i ett helhetsperspektiv där de olika huvudintressena; kulturmiljövården, den biologiska mångfalden och rekreations- och friluftslivsintresset, ska
samverka för att uppnå syftena med tillskapandet
av Nationalstadsparken.
Skötselplanen består av tre delar. Den första
innehåller generella riktlinjer där vikten av att
man i Nationalstadsparkens olika delar förtydligar vilket av de tre huvudintressena som har prioritet. Den tar upp de särskilda skötselproblemen
med betesbrist och med gran- och ekbestånden
och föreslår att ett miljöövervakningsprogram
tas fram för Nationalstadsparken och ett uppföljningsprogram beträffande friluftslivets rörelsemönster och besökarnas uppfattning. Anläggande
av nya eller återupptagande av gamla våtmarker
och återinförande av hjortbete på Djurgården förs
fram som utvecklingsprojekt. Framtidsvisioner
för parken har formulerats:
•

•

•

Nationalstadsparken ska bli en förebild
för naturskyddade och friluftslivsvälkomnande områden i landet.
Den ska vara tillgänglig för alla inom de
ramar som behövs för att natur- och kulturmiljövärdena långsiktigt kan bestå.
Den ska kunna ge besökarna rekreation,
avkoppling, upplevelser, upptäckter. Den
ska förmedla kunskaper på olika sätt och
på olika kunskapsnivåer, med särskild
satsning mot barn, ungdom och invandrare.

•
•

•

Dess organisation och skötsel ska vara
funktionell, resursstark och långsiktig.
Dess utmärkning, informationsskyltar,
entréer, trycksaker m.m. ska vara väl
utformade och framtagna i miljövänligt
material.
Nationalstadsparken ska genomsyras av
ett kretsloppstänkande både i stort och i
smått, både för dess egen skull och som
pedagogisk förebild

I den andra delen har Nationalstadsparken delats in i storområden som man bedömer har en
enhetlig karaktär. För respektive storområde har
en övergripande målsättning formulerats för områdets skötselinriktning och en avvägning mellan
de olika huvudintressena gjorts. I den tredje delen
har storområdena i sin tur delats in i mindre enhetliga skötselområden.

Stockholms stads arbete
Stockholms stadsbyggnadskontor har uppdrag
från stadsbyggnadsnämnden att upprätta en fördjupad översiktsplan för Stockholms del av Nationalstadsparken och att samordna arbetet med
motsvarande arbete i Solna. Ett rundabordssamtal och remiss genomfördes under 2005. Ett samråd har genomförts under 2006 och utställning
genomfördes 2008. Genom att arbetet i tiden nu
sammanfaller med översiktsplanearbetet i Solna
har möjligheten att samordna gemensamma
frågor tillvaratagits. En kommungemensam riktlinjekarta ska upprättas för Nationalstadsparken
efter antagande i respektive kommun.
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Utgångspunkter i Solna stad
Stadens riktlinjer för det
fortsatta arbetet efter
samrådet 1997
1997 genomförde Solna stad ett samråd av förslag
till fördjupad översiktsplan som 2000-05-20 § 81
godkändes av kommunfullmäktige med följande
riktlinjer för det fortsatta arbetet:
•

•

•

•

att samarbete med Stockholm ska ske avseende utarbetande av allmänna principer och
riktlinjer samt en plankarta över Nationalstadsparken som helhet,
att samtidig utställning och antagande av Solnas och Stockholms fördjupade översiktsplaner för Nationalstadsparken ska eftersträvas,
att godkänna samrådredogörelsens förslag
till ändringar och bearbetningar av fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken,
II. Särskild del, samrådsförslag januari 1997,
samt
att i övrigt godkänna samrådsförslaget januari
1997 som riktlinjer för beslut om detaljplaner,
bygglov mm.

Översiktsplan 2006
De förändringar som beslutades av kommunfullmäktige 2000-05-20 § 81 samt de förändringar
som därefter har skett har redovisats i den år
2006 antagna översiktsplanen för Solna stad. På
så sätt har det skett en aktualisering av förutsättningarna för att genomföra en utställning av den
fördjupade översiktsplanen för Solnas del av Nationalstadsparken.
I översiktsplan 2006 redovisas även hur arbetet koordinerats med Stockholms stads arbete.
En kommungemensam syn på principerna för
Nationalstadsparkens avgränsning och på til�lämpningen av hushållningsbestämmelserna har
eftersträvats. För Haga – Brunnsvikenområdet är
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det av stor vikt med en kommungemensam syn
på miljöstörningarna från trafiken och på vattenkvalitetsfrågorna. För Igelbäckenområdet har
samtliga kommuner inom tillrinningsområdet
- Solna, Sundbyberg, Stockholm och Järfälla - ett
ansvar för att vattenkvaliteten och vattenföringen
är god.

Vårdplan för Tivoli
För att kunna göra bedömningar och avvägningar som svarar mot de krav som lagen ställer
på åtgärder och ingrepp i Nationalstadsparken
har Solna stad dokumenterat och värderat naturoch kulturvärdena inom Tivoliområdet. Arbetet
resulterade 1999 i en vårdplan för området som
även innehåller förslag till åtgärder för hur områdets unika värden kan bevaras för framtiden. En
skötselplan anger riktlinjer och skötselföreskrifter
för olika delområden.
Pipers park har därefter restaurerats i enlighet
med vårdplanen. J M Kraus´ grav har restaurerats
2006 med anledning av 250-årsminnet av kompositörens födelse.

Miljöprogram
för Solna stad
Miljöprogram 2000 samt uppföljningen Miljöprogram 2005-2008 behandlar naturvärden och
biologisk mångfald, rekreation och friluftsliv,

Karta nr 4 - Detaljplanerade områden

vatten och mark, luftföroreningar, buller, inomhusmiljö, avfallshantering och kemiska produkter. För respektive ämnesområde finns mål- och
åtgärdsförslag redovisade.

Detaljplaner
(Se karta nr 4 ovan)
Stora delar av Nationalstadsparken inom Solna
är detaljplanelagd. Hela Bergshamra och Stocksundstorp är planlagt, dock ej Tivolihalvön och
de öppna fälten norr därom. Frösundaviksområdet är till stora delar planlagt. Vägområdena för

Uppsalavägen, Bergshamravägen och Norrtäljevägen är planlagda med undantag för ett avsnitt
av Uppsalavägen med början ett stycke norr om
trafikplats Järva krog och till Sollentunagränsen.
En detaljplan finns för Ulriksdals begravningsplats. För ett område invid Uppsalavägen finns
ett detaljplaneförslag för utfyllnad av del av
Brunnsviken vid Polska udden, planen har varit
utställd och godkänts av byggnadsnämnden. För
en del av Frösundavik har detaljplan för utbyggnad av hotell och rehabcenter vunnit laga kraft
2006.
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Ornässtugan i Ulriksdals slottspark

Byggnadsminnen
(Se karta nr 13 sid 79, Kulturvärden)
Hagaparken och Ulriksdals slottspark med byggnader är statliga byggnadsminnen. En översyn av
dessa pågår genom Statens Fastighetsverks försorg. Haga Tingshus är statligt byggnadsminne.
Carl Malmstens hus i Bergshamra, Stallmästaregården samt Annelund med Lings gymnastikhus
är enskilda byggnadsminnen.

Fornminnen
(Se karta nr 13 sid 79 - Kulturvärden)
Fasta fornlämningar finns på följande platser:
Mellanjärva - tre gravfält och en milstolpe, stensättningar vid kvarteret Sfären, stensättningar
och farledsgravar på Bockholmen, boplats och en
slottsgrund i Haga.

Naturreservat
(Se karta nr 13 sid 79 - Kulturvärden)
För naturreservaten som gäller enligt miljöbalken
finns föreskrifter med inskränkningar i markanvändning och förbud mot vissa åtgärder för att
skydda naturen.

30

Utgångspunkter

Ulriksdals naturreservat omfattar ca 31 ha. Naturområdet är avsatt som naturvårdsområde 1988
med syftet att i första hand bevara värdefulla
biotoper för flora och fauna. Kvarnkullen är det
mest välbekanta naturpartiet inom området.
Naturvårdsområden är i och med tillkomsten av
miljöbalken jämställda med naturreservat.
Igelbäckens naturreservat i Solna bildades 2005.
Genom reservatet rinner Igelbäcken där sällsynta
fiskar lever. Grönlingen lever på flera ställen i
själva bäcken medan nissöga lever i utloppet till
Edsviken. Igelbäckens naturreservat i Solna utgör
tillsammans med Igelbäckens dalgång som helhet
en viktig del av Järvakilen och grönstrukturen
i Storstockholm. Sundbybergs stad beslutade
om Igelbäckens naturreservat i Sundbyberg år
2004. Solnas och Sundbybergs naturreservat
gränsar till varandra. I Järfälla pågår arbete för
att bilda kommunalt reservat medan Stockholm
har inrättat ett kulturreservat genom beslut i juni
2006.

Strandskydd
(Se karta nr 5 sid 31)
Följande strandskydd gäller: Förordnande om
utvidgat strandskydd för Hagaparken och Tivolihalvön, skyddet gäller upp till 300 meter från
Brunnsvikens strand. Strandskydd 100 meter
gäller inom detaljplan för Frösundavik. Längs
Igelbäcken gäller även strandskydd. Längs icke
detaljplanelagda strandområden längs Edsviken
gäller strandskydd.

Karta nr 5 - Strand- och vattenskyddsområden

Skyddsområden för
grundvattentäkter
(Se karta nr 5 ovan )
Större delen av Ulriksdal samt delar av Edsviken,
Brunnsviken och Frösundavik omfattas av två
vattenskyddsområden enligt Miljöbalken. Beslut
om dessa fattades 1992 och 1995. För skyddsområdena gäller föreskrifter med bl a förbud mot
utsläpp och täktverksamhet som kan förorena
grundvattnet. Reservvattentäkt är belägen inom
södra delen av Ulriksdals slottspark.

Risk och säkerhet
(Se karta nr 6, sid 32)

Transport av farligt gods
Vägarna E4 och E18 fungerar som primära transportleder för farligt gods. Inom nationalstadsparken finns två målpunkter för transport av farligt
gods; bensinstation inom Bergshamra samt
bränsledepå inom Sörentorp.

Utgångspunkter
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Karta nr 6 - Farligt gods, förorenad mark

32

Utgångspunkter

Karta nr 7 - Riksintressen

Förorenade områden
(Se karta nr 6 sid 32)
En inventering genomförd 2005 visar att det
inom Nationalstadsparken finns ett antal områden som är förorenade, orsakat främst av direkta
utsläpp från industrier, bensinstationer, deponier
och liknande verksamheter. Roslagsbanans och
Värtabanans spårområden och banvallar samt

uppläggningsplatser för småbåtar utgör större
områden med risk för markföroreningar.

Radon
Radonhalten inom Nationalstadsparken innebär
högrisk främst inom de områden där marken består av morän eller grus, främst inom det område
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där Stockholmsåsen sträcker sig. Tivoliudden,
NV delen av Bergshamra samt Ulriksdals slottspark betecknas företrädesvis som lågriskområde.

Skredrisk

redovisas på kartan är Stockholms skärgård och
Mälaren riksintressen. Utöver de områden som
redovisas på kartan är Stockholms skärgård och
Mälaren riksintressen.

(Se karta nr 6 sid 32)

Kulturmiljövård

År 1998 utfördes en översiktlig kartering av
stabilitetsförhållandena inom Solna stad. Undersökningen visar att det finns ett område
inom Nationalstadsparken; Stocksundstorp, där
förutsättningarna finns för att skred kan uppstå. Någon direkt risk för skred finns inte inom
området. Mer detaljerade undersökningar krävs
inom området när något byggnads- eller anläggningsarbete planeras.

Området Ulriksdal/Haga är klassat som riksintresse för kulturmiljövården.

Kommunikationer
Vägarna E18, Norrtäljevägen, E4 samt E20 med
trafikplatser är klassade som riksintressen. Vägreservatet för E4-länken klassas även som riksintresse.

Kraftledningar

Riksintressen
(Se karta nr 7 sid 33)

Områden av riksintresse ska enligt lag skyddas
vid exploatering eller annan förändring så att åtgärderna inte påtagligt skadar de riksintressanta
värdena. Då ett område klassas som riksintresse
innebär det att området har större betydelse än
lokala allmänna intressen och att områdets värde
och betydelse inte får skadas påtagligt.
Nationalstadsparken utgör riksintresse i sin
helhet. Dessutom gäller följande riksintressen, se
karta över riksintressen. Utöver de områden som

Genom planområdet går kraftledningar klassade
som riksintresse genom Bergshamra i nord – sydlig och ost – västlig riktning. Kraftledningarna är
till största delen tunnelförlagda.

Naturgas
Ett reservat för naturgasledning av riksintresse
tangerar Nationalstadsparken från trafikplats
Haga Södra och söderut längs Uppsalavägen.

Stockholms skärgård och Mälaren
Stockholms skärgård och Mälaren med kust och
stränder omfattas av särskilda hushållningsregler
enligt 4 kap. i miljöbalken.

Markägoförhållanden och kommunindelning
KOMMUN
Stockholm
Solna
Lidingö
Summa

AREAL (hektar)

FOLKMÄNGD

TOTALT

LAND

SJÖ

HAV

2000-12-31

1 751
750
138
2 639

1 304
581
12
1 897

13

434
169
125
729

14 215
7 550
3
21 768

Huvuddelen av Nationalstadsparken ligger i
Stockholm och Solna med cirka två tredjedelar i
Stockholm och en tredjedel i Solna. Fjäder34
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Källa SCB

holmarna tillhör Lidingö.
De största markägarna är staten genom Statens
Fastighetsverk och Vasakronan samt Solna stad.

Den fördjupade
översiktsplanen
Den fördjupade översiktsplanen
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Den fördjupade översiktsplanen
Nationalstadsparkens
avgränsning
I länsstyrelsens särskilda samverkansgrupp för
Nationalstadsparken har frågan om ett förtydligande av Nationalstadsparkens preliminära
gränser aktualiserats. Föreliggande plan redovisar
Solna stads tolkning av gränsdragningen för Solnadelen vilken gjorts efter samråd med länsstyrelsen för sträckan längs Uppsalavägen. I övrigt
följs Solnas kommungräns mot Stockholm, Sollentuna och Danderyd.
Gränsdragningen mot E4 möjliggör en
breddning av vägen mellan Järva krog och Kista.
Vid Haga södra har gränsen samordnats med den
fördjupade översiktsplanen för Karolinska/Norra
station. Vilket utrymmesbehov som föreligger vid
trafikplatserna Haga södra, Järva krog och kopplingen mellan E4an och en kommande E4-länk
är för tidigt att avgöra. Ytterligare markbehov
kan också behövas för en eventuell ekodukt. Trafikanläggningar vid ovan nämnda trafikplatser
och ekodukten kan delvis komma att hamna
inom Nationalstadsparken. De behöver då kunna
tillåtas men åtgärderna måste utgå från vad som
gäller för det skyddade området.
Bron över järnvägen vid Sörentorp är en trång
sektor och har en låg standard vad avser vertikalradien varför den kan komma att byggas om i
framtiden.

Polishögskolan i Sörentorp ( f d Svea Livgardes kasernområde)
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Övergripande riktlinjer
Kulturmiljövårdens
intressen
Kulturhistoriska värden
Nationalstadsparken har utvecklats från orört
naturlandskap till park och odlingslandskap med
ett successivt tillskott av ny bebyggelse och nya
anläggningar. Parken har därmed idag ett mycket
varierat innehåll och stora delar har en utpräglad
kulturhistorisk karaktär.
Trädgårdsodling, växtförädling och annat
botaniskt utvecklingsarbete har haft en stark
ställning inom nuvarande Nationalstadsparkens
område. Här har funnits institutioner som Experimentalfältet, Frökontrollanstalten och Statens
växtskyddsanstalt, och ännu finns Bergianska
botaniska trädgården. Blomsterodlingar har funnits på flera ställen i Hagaparken och Ulriksdal
och några finns ännu kvar. Kolonistugor och
odlingslotter finns på flera håll. De är levande
inslag som berikar parklandskapet.

Hot mot kulturmiljöerna
Exploateringstrycket är stort i denna centrala och
attraktiva del av regionen och trafiken tenderar
att växa. Dominanta nybyggnader och trafikanordningar stör kulturmiljöerna även om de nya
byggnaderna ligger utanför Nationalstadsparkens
gräns. Ett annat hot utgörs av vanvård och förfall eller olämpliga tillbyggnader med stilbrott.
Igenväxning av öppna ängar med sly och buskar
förtar intrycket av det öppna kulturlandskapet.
Fornminnena kan drabbas av eftersatt vård, inte
minst genom igenväxning som gör dem svåra att
upptäcka. I viss utsträckning förminskas också
kulturmiljöernas värde på grund av trafikbullret.

Riktlinjer för att tillvarata
kulturmiljövårdens intressen
Kulturlandskapet i sin helhet med skogar, öppen mark, vatten och kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och miljöer ska bevaras och vårdas.

De stora parkerna och konstfärdigt anlagda trädgårdarna, i synnerhet det gustavianska parklandskapet runt Brunnsviken, ska skyddas med hänsyn till deras unika kulturhistoriska betydelse.
Bevarandemotiven hindrar inte välavvägda
förändringar och kompletteringar av bebyggelse och parkmiljöer som innebär en förbättrad
helhetsverkan. De flesta byggnadsminnen och
historiska verk har tillskott från olika epoker och
även vår tid kan ha sina välmotiverade tillägg och
förändringar som höjer kulturmiljöernas värde.

Naturvårdens intressen
Naturvärden
I Nationalstadsparken finns många hotade växtoch djurarter som är av intresse för hela landet.
Utmärkande är den stora utbredningen av åldrad
ekdominerad ädellövskog, som är ett av landets
värdefullaste bestånd och livsmiljö för bark- och
vedlevande insekter. Området är en klassisk
svamplokal med många hotade arter som framför
allt är knutna till ek. Förutom ädellövskogarna
innehåller området ett flertal andra livsmiljöer
som tillsammans ger förutsättningar för Nationalstadsparkens biologiska mångfald.
Nationalstadsparken utgör en del av ett
sammanhängande regionalt grönstråk som är
avgörande för naturområdets artinnehåll. Inom
Nationalstadsparken har tre kärnområden (ett
kärnområde är ett större sammanhängande naturområde av hög kvalité med stor artrikedom av växter och djur) definierats: Ulriksdal, Norra Djurgården samt Ladugårdsgärde / Kaknäs / Södra
Djurgården.
Spridningsvägarna (spridningsvägar är samband mellan olika naturområden och biotoper och
utgörs av gröna stråk, vegetationsöar och naturmark) mellan kärnområdena utgörs av mer eller
mindre fragmenterade park- och grönområden.
Även dessa ytor har ekologisk betydelse.

Den fördjupade översiktsplanen
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Riktlinjer
(Se karta nr 8 t v Grönstuktur)
De stora sammanhängande park- och naturområdena får ej minska i
storlek och spridningskorridorerna mellan dem ej
försvagas, utan helst förstärkas. Naturkvaliteter
ska bevaras och förstärkas
för att upprätthålla den
biologiska mångfalden
och livsmiljöerna för de
hotade arterna. Det är
viktigt att både värna om
stora sammanhängande
naturområden och att
bibehålla grönytorna i
bebyggelseområden och
vid trafikleder. Odlingar
bör bevaras och odlingstraditionerna i Nationalstadsparken bör hållas
vid liv i olika former. För
några områden föreslås
ett förstärkt skydd med
stöd av miljöbalken och
plan- och bygglagen.

Karta nr 8 - Grönstruktur
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Hot mot naturvärdena

Åtgärder

Exploatering och annan påverkan kan medföra
en minskning av storleken på de tre stora kärnområdena eller andra värdefulla gröna ytor. Detta
kan innebära att livsrummet för vissa arter blir
för litet och att spridningsmöjligheterna försämras. Storleken har också betydelse för att naturen
ska kunna återhämta sig efter att ett bestånd tillfälligt reducerats.

En skötselplan för natur- och parkmarken bör
upprättas för att säkerställa de övergripande riktlinjerna om bevarande och utvecklande av de biologiska värdena och ekosystemen. Länsstyrelsen
har regeringens uppdrag att samordna frågor om
bland annat förvaltning, vård och utveckling i
Nationalstadsparken och arbetar med att ta fram
en skötselplan.

Den fördjupade översiktsplanen

Friluftslivets intressen
Värden
Nationalstadsparken är en nationell och internationell turistattraktion och har många besökare
från hela stockholmstrakten. Samtidigt har den
stor betydelse för de närboendes friluftsliv och
rekreation. Kombinationen av natur- och kulturmiljöer gör Nationalstadsparken unik: slott, parker, koloniträdgårdar och andra vackra trädgårdar, museer, idrotts- och motionsanläggningar,
båtklubbar, restauranger och caféer m m.

Hot mot värden för
friluftsliv och rekreation
Antalet besökare utgör i allmänhet inget hot mot
Nationalstadsparkens natur- och kulturvärden.
Stora tillfälliga evenemang såsom Hagaparksfester, ryttartävlingar, drakfester och popkonserter
samlar tusentals aktiva och besökare. De är populära evenemang men som ofta medför slitage,
nedskräpning och buller och andra tillfälliga
olägenheter. Problemen går att hantera men det
kräver god planering och stora resurser.

Riktlinjer
Nationalstadsparken ska vara lättillgänglig för
många människor. Målsättningen ska vara att
man lätt ska kunna ta sig till Nationalstadsparken från andra delar av staden och att man lätt
ska kunna förflytta sig inom området. Privatbilismen måste dock på många platser underkastas
snäva restriktioner för att undvika störningar.
Utvecklingen av friluftsliv och rekreation,
kulturliv, nöjen och turism ska underlättas på
lämpliga platser där kultur- och naturvärdena
inte skadas. Nya anläggningar och byggnader
för friluftsliv, kulturliv, sport, rekreation ska vara
tillgängliga för allmänheten och får inte medföra
störningar för omgivningen eller begränsningar
för människor att röra sig fritt. Nya byggnader
och anläggningar ska hålla hög arkitektonisk
klass och utformas och placeras med god anpassning till kulturmiljö och natur.

Åtgärder
Nya parkanläggningar bör anläggas där naturområden och parksammanhangen är försvagade
genom tidigare åtgärder. Möjligheten för nya
anläggningar bör undersökas, samtidigt som vissa
befintliga anläggningar och verksamheter som
innebär störningar och hinder för människor att
ta sig fram bör omprövas. Skjutbanor och båtuppläggningsplatser hör till sådant som oroar,
stör eller hindrar framkomligheten och är mindre
tilltalande ur estetisk synpunkt.

Byggande inom
Nationalstadsparken
Riktlinjer
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.
Nya byggnader i naturområden
I naturområden bör i princip ingen nybebyggelse
förekomma. Undantag kan medges för mindre
byggnader eller kiosker med information, mindre
serveringar, toaletter och annan besöksservice.
Andra byggnader eller anläggningar kan i vissa
fall accepteras på ur natur- och kulturmiljösynpunkt mindre värdefull mark om de syftar
till att förstärka befintliga kultur-, natur- och
rekreationsvärden eller om de tillför Nationalstadsparken någon attraktion i överensstämmelse
med de övergripande målen. En förutsättning är
att områdets natur- eller kulturvärden inte skadas
och att allmänhetens tillgänglighet till parken
inte förhindras.

Den fördjupade översiktsplanen
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Tekniska anläggningar som torn och master
med antenner, ventilationsanordningar mm får
utföras endast om de är tekniskt oundgängliga.
Placering, storlek och utformning ska så långt
möjligt bestämmas med hänsyn till anläggningens inverkan på landskapet. Den arkitektoniska
utformningen ska vara av sådan klass att eventuella tekniska anordningar tillför positiva estetiska
värden till Nationalstadsparken.
Byggande på annan
obebyggd mark än naturområden
På platser där det är angeläget att svaga natureller parksammanhang förstärks bör obebyggd
mark inte användas för nybebyggelse. Inom Nationalstadsparken finns obebyggda markområden
som inte har egna naturvärden men som med
plantering kan göras om till park eller nyskapad
natur.
Byggande inom bebyggda områden
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 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

40 Fritidsnjutande
Den fördjupade
översiktsplanen
besökare vid
Stora Pelousen i Hagaparken

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.
Eventuell ny bebyggelse ska utformas så att
den inte inverkar negativt på upplevelsen av omgivande park- och naturmiljöer. Inhägnader av
ny bebyggelse får inte ske eftersom allmänhetens
rörelsefrihet i parken inte får begränsas.
Vid ev. kompletteringar inom stadsdelen
Bergshamra får mark som frilagts vid tunnelförläggning av kraftledningen i första hand användas för park- och grönytor eller kompletterande
bostadsbebyggelse. Förändringar av bebyggelse,
grönytor, annan mark, gator och vägar inom
Bergshamra får ske om det anses lämpligt för att
åstadkomma en god boendemiljö.

Åtgärder
För respektive bebyggelseområde ska kommunen
i detaljplaner, områdesbestämmelser eller särskilda miljöprogram, ange de närmare riktlinjer och
restriktioner som behövs för förändringar av bebyggelse och natur- och parkytor. För att undvika
att obebyggda ytor i utkanten av bebyggda områden successivt tas i anspråk anges tydliga gränser
mellan de områden som ska skyddas långsiktigt
som park- eller naturområden och de områden
som får präglas av bebyggelse.

Bevarandeområden
med natur- och kulturvärden
Sörentorps naturområde
Beteckning på plankartan KN1 (se karta sid 86-87)

Beskrivning
Natur- och kulturvärden
Naturområdet är en del av det biologiska kärnområde som sträcker sig söderut ned mot Ulriksdal och norrut in mot Margreteborg / Silverdal
inom Sollentuna kommun. Inom området återfinns två sommarvillor, Emmylund och Sköntorp, uppförda under Karl XV:s tid på Ulriksdal.
Användning
Hela området disponeras av Polishögskolan som
övningsområde. Det utgörs huvudsakligen av ett
naturområde. Området innehåller även en del
utbildningslokaler.
Markägare
Marken är till större delen i privat ägo. Vid
Edsvikens strand ägs en stor del av Statens fastighetsverk som lagfaren ägare.
Planer och bestämmelser
En del av Igelbäckens naturreservat, som bildades
2005, ligger inom området. Strandskydd gäller till 100 meter från Edsvikens strand och 100
meter från Igelbäcken. Området är inte detaljplanelagt.

Riktlinjer
Bevarande
Kärnområdet får inte minska i storlek och dess
ekologiska betydelse ska upprätthållas. Natur
och växtlighet ska bevaras och vårdas. Marken
närmast Uppsalavägen ska bilda en grön zon med
växtlighet mellan trafikled och bebyggelse. Naturområdet vid Igelbäcken och bäckens vatten är
skyddat som naturreservat med hänsyn till dess
unika naturvärden. Igelbäckens vatten får inte
förorenas och vattenflödet inte minskas. De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna Sörentorps
torp (med rötter i 1600-talet, nu något flyttat),
Emmylund, Sköntorp och Lilla Lugnet med tillhörande parkmiljö ska bevaras.

Utveckling
Området ska kunna användas för Polishögskolans
utbildningsverksamhet men i sådana former att
naturen inte skadas. Naturområdet ska även kunna användas för allmänhetens friluftsverksamhet
där denna är förenlig med Polishögskolans verksamhet.
Inom naturområdet får inga nya byggnader
uppföras med undantag för något enstaka mindre
hus som är nödvändigt för övningar som bedrivs
i naturen eller vid vattnet (se delområde Kk1).
En planskild förbindelse tvärs över E4:an och
järnvägen och Igelbäcken föreslås i fördjupad
översiktsplan för Västerjärva och Ulriksdalsfältet.
Förbindelsen bör utformas som ekodukt för att
utgöra biologisk spridningsväg mellan Nationalstadsparken och Järvafältet.
En förstudie på en bred ekologisk passage under E4 och järnvägen, som öppnar en förbindelse
mellan Nationalstadsparken och Västerjärva,
kommer att tas fram av Vägverket. Bakgrunden
är att Vägverket och Banverket som svar på ett
regeringsuppdrag pekat ut platsen som det område i länet där det är mest angeläget att snarast
åtgärda trafikledernas barriäreffekter.

Åtgärder
Förstärkt skydd
Områdesbestämmelser alternativt detaljplan ska
upprättas för hela Polishögskolan med skydd för
naturen. Emmylund och Sköntorp saknar skydd
och bör ingå i områdesbestämmelser e.dyl. för
Sörentorp. Naturområdet i övrigt bör ingå i ett
större naturreservat.
Andra åtgärder
Skjutövningar och andra polisiära övningar
utomhus som oroar allmänheten bör avvecklas
inom området alternativt förläggas inomhus. Behov av permanent instängsling bör ses över.
Staket med grindar stänger idag av möjligheten att fritt röra sig längs stranden nedanför Polishögskolans område. Dessa hinder bör tas bort
för att frigöra möjligheter till promenader längs
Edsvikens strand.
Den fördjupade översiktsplanen
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Igelbäcken vid Ulriksdals slott

Igelbäckens
naturreservat
Beteckning på plankartan KN 7 (se karta sid 86-87)

Beskrivning
Naturvärden
Igelbäcken utgör en rest av vad som först var
en havsvik, senare en segelbar å. Den är drygt
10 km lång räknat från Säbysjön till Edsviken.
Bäcken passerar under sitt lopp fyra kommuner
och ytterligare en berörs av avrinningsområdet. I
Igelbäcken lever ett bestånd av den sällsynta och
regionalt skyddsvärda fisken grönlingen.
Vattenkvalitet
Igelbäcken är näringsrik och dess vatten måttligt
syrerikt. Med tanke på bäckens tätortsnära läge
har dock vattnet god kvalité. Vattenprover tas
sedan 1996 i samarbete med övriga berörda kommuner och länsstyrelsen. Vattenföringen är för
liten sommartid. Förhöjda metallhalter bidrar
till en ogynnsam livsmiljö för känsliga växt- och
djurarter. Vattendraget riskerar igenväxning till
följd av för liten beskuggning.
Planer och bestämmelser
Strandskydd gäller till 100 meter från Igelbäcken.
Ett naturreservat kring Igelbäcken inom Solna
har inrättats, omfattande större delen av avrinningsområdet inom Solna stad. Reservat kring
bäcken har inrättats även i Sundbyberg och
Stockholm. Ännu är inte hela Igelbäcken skyddad, det saknas skydd för delar inom Järfälla
kommun.
Ägare och nyttjare till vattnet och marken
Inom Nationalstadsparken är staten genom Vasakronan och Statens Fastighetsverk ägare till
Igelbäcken och den mark som ingår i bäckens
avrinningsområde. De delar av avrinningsområdet som ligger i Nationalstadsparken innehåller
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större delen av Sörentorps Polishögskola, delar
av Ulriksdals slottspark med trädgårdsodlingar,
Kvarnvretens koloniområde och Ulriksdals begravningsplats.

Riktlinjer för Igelbäcken
Det mest överhängande hotet mot Igelbäcken och
dess grönlingsbestånd är risken för uttorkning
och förorening av vattnet. Igelbäckens hela avrinningsområde ingår därför i intresseområdet.
Bevarande
Igelbäckens vatten och ekologiska system ska
bevaras. Inget förorenat dag- eller spillvatten får
föras ut i Igelbäcken. Ett bevarande av omgivande
lövträdsridåer är viktigt för att reglera vattentemperaturen i Igelbäcken, vilket är väsentligt för
fiskbeståndet.
Utveckling
Igelbäcken och omgivande natur- och parkmiljöer är av stort intresse för friluftslivet och ska vara
tillgänglig för allmänheten och för forskningen.
Nuvarande kringliggande verksamheter ska också
kunna bedrivas under förutsättning att skada på
bäcken och dess vatten inte sker.

Åtgärder
Förstärkt skydd
För de delar av avrinningsområdet vid Sörentorp
som inte ingår i naturreservatet ska områdesbestämmelser införas.
Andra åtgärder
Allt dagvatten från trafikytor och annat förorenat
dagvatten inom avrinningsområdet ska renas.
Skydd mot kemikalieolyckor på Uppsalavägen
bör utföras. Närmare föreskrifter om områdets
nyttjande och skötsel anges i föreskrifter för
naturreservatet. Vattenföringen bör ökas under
sommaren.

Ulriksdals slott från Edsviken

Ulriksdals slottsoch naturområde
Beteckning på plankartan KN 2 (se karta sid 86-87)

Beskrivning
Natur- och kulturvärden
Slottet, slottsparken och större delen av de byggnader som finns där bildar en kulturmiljö av omistligt
värde och tillhör det nationella kulturarvet. Inom
området finns förutom det kungliga slottet med
dess omgivande kulturmiljöer även Ulriksdals begravningsplats, trädgårdsodlingar, idrottsplats, friluftsbad, ridskola mm. Flera gravfält från folkvandringstiden till vikingatiden finns vid Mellanjärva.
Området bildar tillsammans med angränsande
naturområden ett s.k. biologiskt kärnområde. En
del av Igelbäckens lopp samt Kvarnkullen utgör
naturmiljöer med särskilt höga värden.
Användning
Större delen av områdets park- och naturmiljöer
används för friluftsliv, rekreation, kulturturism och
andra evenemang och aktiviteter. Området innehåller också bostäder, värdshus, café, slottsteater och
olika muséer.
Planer och bestämmelser
Hela slottsparken med de ingående byggnaderna
slottet, Confidencen, Beylon och ett fåtal andra
byggnader är statligt byggnadsminne. Enligt bestämmelserna får inte terrängen eller trädbeståndets
karaktär förändras. Strandskydd gäller 100 m från
Edsviken och Igelbäcken. Kvarnkullen är naturreservat. En stor del av området ingår i skyddsområde för vattentäkt. Detaljplan finns för Ulriksdals
begravningsplats samt för området kring ridhuset i
Mellanjärva.
Markägare
Ulriksdal förvaltas av Statens fastighetsverk och
ståthållarämbetet gemensamt med en uppdelning
av olika ansvarsområden. Kungliga Djurgårdsförvaltningen verkställer Ståthållarämbetets åtagande
inom de ramar som ämbetet fastställer. Vasakronan

och Solna kommun äger mindre delar.

Riktlinjer
Bevarande
Den kulturhistoriskt värdefulla slottsmiljön med
byggnader och parkmiljöer ska bevaras och vårdas.
Även områdets fornlämningar, naturområden och
växtlighet ska bevaras och vårdas. Igelbäckens vatten får inte förorenas och vattenflödet inte minskas.
Utveckling
Området ska kunna nyttjas för utveckling av kulturella evenemang och friluftsliv som inte inkräktar
på natur- och kulturvärden.
Ny bebyggelse är inte tillåten annat än i undantagsfall och kräver då tillstånd från Riskantikvarieämbetet. Vissa byggnader för friluftsliv och
liknande verksamheter får utföras om det kan ske
utan intrång i natur och under stor restriktion med
hänsyn till kulturmiljön. Som exempel kan det
gälla lokaler för kultur, motion, ridning samt lokaler
för områdets skötsel och drift.Behov av kompletteringsbyggnader kan uppkomma för andra befintliga
verksamheter såsom begravningsverksamhet och
trädgårdsodling i olika former. Sådana behov får
tillgodoses om det kan ske utan intrång och skada
på natur- och kulturmiljön.

Åtgärder
Förstärkt skydd
Byggnadsminnets bestämmelser bör ses över med
avseende på naturskydd alternativt kan ett naturreservat med fortsättning upp mot Sollentunagränsen
diskuteras.
Andra åtgärder
Bussförbindelser, parkering och representativa entréer ska utredas.
För högspänningsledningen från Danderyd
över Edsviken till stolpen vid Bergshamra vattentorn planeras omläggning till sjö- och markförlagd
kabel. Mellan Edsvikens strand och tunnelpåslag
vid Bergshamra vattentorn avses kabeln förläggas i
mark intill befintligt gångvägnät.
Den fördjupade översiktsplanen
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Bergshamra by sedd från Tivoli udde

Tivoli,
Bergshamra by m m
Beteckning på plankartan KN 3 (se karta sid 86-87)

Beskrivning
Natur- och kulturvärden
Området är en svag spridningslänk mellan kärnområdena Djurgården och Ulriksdal. Större delen
av området ingår i Brunnsvikens historiska miljö.
Pipers park, Kraus´ grav och Malmstens hus är de
mest kända delarna. Restaurering av Pipers park
har utförts. Bergshamra by som helhet har högt
kulturhistoriskt värde liksom koloniområdet närmast Ålkistan.
Användning
Bergshamra by är ett bostadsområde. Kv Skogskarlen och kv Växten används för kontorsändamål. Området i övrigt används främst för friluftsliv, rekreation och koloniträdgårdsverksamhet.
Området är ett välbesökt utflyktsmål sommar
som vinter. Bad är vanligt från klippor och stränder utan särskilda anordningar.
En kraftledning har lagts i tunnel inom bostadsområdet och delar av naturområdet.
Planer och bestämmelser
Detaljplan med kvarvarande byggrätt för kontor
finns för kv Växten. Bergshamra by är planlagt
för bostadsbebyggelse. Strandskydd gäller till 300
m från Brunnsviken vid Tivoli. Carl Malmstens
hus är enskilt byggnadsminne.
Markägare och nyttjare
Solna stad äger större delen av marken. Bergshamra koloniområde upplåts med arrende. Bergshamra by, Kv Växten och kv Skogskarlen är i
enskild ägo.
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Riktlinjer
Bevarande
Bergshamra by, Tivolihalvön och koloniområdet
intill Ålkistan ska bevaras och vårdas.
Utveckling
Funktionen av ekologisk spridningslänk ska
stärkas och får inte försvagas genom bebyggelse,
anläggningar eller olämplig skötsel.
Den omfattande komplettering för kontorsändamål som gällande detaljplan medger inom kv
Växten bör inte komma till stånd med hänsyn till
park- och naturmiljön. Dock kan en mindre flygelbyggnad intill huvudbyggnadens sydöstra hörn
accepteras som pendang till den västra flygeln.
Möjligen kan också marken strax öster därom användas för någon mindre byggnad för stadsdelens
eller parkens behov varvid de kulturhistoriskt
intressanta äppelodlingarna bör bevaras.

Åtgärder
Förstärkt skydd
För Tivolihalvön och koloniområdena bör detaljplan upprättas. Detaljplanen för kv Växten bör
upphävas eller ändras. För Pipers park och Tivolihalvön kan inrättande av kultur- eller naturreservat vara ett alternativ.
Andra åtgärder
Åtgärder för rekreation och friluftsliv ska utredas
med beaktande av natur- och kulturvärdena. Exempelvis bör utredas en eventuell utvidgning av
koloniområdena, förbättring och nyanläggning
av gångvägar på Tivolihalvön, anläggande av en
kanal där vattnet flöt runt Tivoli före sänkningen
av Brunnsviken, säkerställande av Sjöstugans kaféverksamhet samt anläggande av gång- och cykelpassage över Ålkistan väster om Roslagsvägen.

Bockholmen m m
Beteckning på plankartan KN 4 (se karta sid 86-87)

Beskrivning
Natur- och kulturvärden
Bockholmen är tillsammans med intilliggande
parkområden och trädgårdar en del av ett betydelsefullt biologiskt spridningsområde mellan
större kärnområden. På Bockholmen finns en
farledsgrav - en fornlämning från järnåldern. Partiet kring Ålkistan har förutsättningar att bli en
trevlig och intressant del av strandpromenaden.
För närvarande upptas ett stort område av båtuppläggning som förfular området och begränsar
framkomligheten för allmänheten.

Riktlinjer
Bevarande
Natur och växtlighet samt fornlämningar ska bevaras och vårdas. Den ekologiska funktionen ska
upprätthållas och natur och växtlighet får därför
inte försvagas.
Utveckling
Bockholmen ska användas som naturligt parkområde. Befintlig restaurangverksamhet bör ges
möjlighet till fortsatt utveckling. Stränderna på
fastlandet får delvis användas för småbåtshamn,
båtuppläggning och i övrigt vara strandpromenad.

Åtgärder

Planer och bestämmelser
Farledsgraven på Bockholmen är fornminne. För
Bockholmen gäller detaljplan.

Förstärkt skydd
Detaljplanen för Bockholmen redovisar markanvändning för parkändamål, vilket bedöms innebära ett tillräckligt skydd.

Markägare och nyttjare
Kommunen äger all mark. Bockholmen är ett
park- och naturområde som används av allmänheten. Stranden på fastlandssidan är delvis
småbåtshamn och ett markområde används som
båtuppläggningsplats.

Andra åtgärder
Båtuppläggningen bör begränsas och snyggas till
och strandpromenaden vid Ålkistan utvidgas.
Bockholmens natur bör vårdas t.ex. genom fårbete.

Vy över Bockholmen med Cedergrenska tornet (Stocksund) i fonden

Den fördjupade översiktsplanen
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SAS´ stora kontorskomplex sett från Hagakullen

Frösundavik
Beteckning på plankartan KN 5 (se karta sid 86-87)

Beskrivning
Natur- och kulturvärden
Frösundaviksområdet domineras av SAS´ stora
kontorskomplex. Till kasernbyggnaden leder en
vacker allé med kraftiga träd. Vidare finns inom
området Annelunds herrgårdsbyggnad, med P
H Lings gymnastikhus samt Linnéaholm. Lings
familjegrav ligger på en udde i Brunnsviken. De
äldre byggnaderna och tre trädalléer har stort
kulturhistoriskt värde och ska bevaras. SAS´ kontorsbyggnad ritat av arkitekt Niels Torp har högt
arkitektoniskt värde.
Området är en del av ett ekologiskt spridningsområde mellan större kärnområden. Dess
funktion har dock i hög grad försvagats av trafikleder och bebyggelse.
Planer och bestämmelser
För SAS-kontoret gäller detaljplan, vars genomförandetid gått ut.
Strandskydd gäller inom området.
Markägare och nyttjare
Största markägare är en fond som äger SAS kontorsbyggnad. Frösundaviks herrgårdsbyggnad,
f d officersmässen och marken söder om allén är i
enskild ägo. Även kasernbyggnaden, som är kontor, samt det bakomliggande hotellet är i enskild
ägo. Kommunen äger ett mindre markområde
invid kasernen samt Lings gravkulle. Allmänheten har god tillgång till strandområdet och delar
av området.
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Riktlinjer
Bevarande
Kulturmiljöer och befintlig natur ska bevaras,
bland dem de äldre byggnaderna och tre trädalléer. Växtligheten i svaga naturpartier ska förstärkas så att bl a områdets funktion som ekologiskt
spridningsområde förbättras.
Utveckling
Området ska användas för kontors-, hotell- och
vårdändamål samt vara tillgängligt för allmänheten som naturpark och för rekreation.

Åtgärder
Förstärkt skydd
Trädalléerna bör byggnadsminnesförklaras alternativt skyddas genom förordnande enligt miljöbalken.
Andra åtgärder
Den trånga gång- och cykelpassagen norrut
utmed E4:an bör förstärkas för att förbättra
tillgängligheten och områdets funktion som
biologisk spridningslänk. Detaljplan för SAS´
huvudkontor innehåller en outnyttjad byggrätt
vars genomförandetid löpt ut. Detaljplanen bör
ändras så att byggrätten släcks ut.

Hagaparken
Beteckning på plankartan KN 6 (se karta sid 86-87)

Beskrivning
Natur- och kulturvärden
Området utgör en kultur- och naturmiljö av högsta kvalité som ingår i det nationella kulturarvet.
Haga slott, Gustav III:s paviljong, slottsgrunden,
paviljonger och lusthus och den av Gustav III och
Fredrik M Piper anlagda parken i engelsk stil utgör de förnämsta anläggningarna i Brunnsvikens
historiska parkområde. Stallmästaregården är
av högsta kulturhistoriska värde. Där har sedan
1600-talet bedrivits värdshusrörelse utan avbrott
fram till vår tid.
Planer och bestämmelser
Hela Hagaparken med ingående byggnader är
statligt byggnadsminne. Haga tingshus och
Stallmästaregården är enskilda byggnadsminnen.
Utvidgat strandskydd till 300 meter från Brunnsvikens strand gäller för området. Området runt
Stallmästaregården är detaljplanelagt.

Utveckling
Området ska användas för rekreation samt kultur- och friluftsliv. Kulturella evenemang och
friluftsliv som inte inkräktar på natur- och kulturvärden får utvecklas inom området.
Haga slott ska kunna användas för statens
representation men ska vara tillgängligt för allmänheten vid tidpunkter då inte gästande statsbesök kräver stängda grindar. Förutsättningar
för fortsatt värdshusrörelse i Stallmästaregården
ska upprätthållas. Nya mindre byggnader och
anläggningar för kultur- och friluftslivsändamål
och för områdets drift får byggas. Trafikleder får
inte inkräkta på park- och naturmiljön.

Åtgärder
Omfattningen av det statliga byggnadsminnet
Haga utvidgades genom ett regeringsbeslut 2006
samtidigt som skyddsföreskrifterna reviderades.

Markägare och nyttjare
Haga förvaltas av Statens fastighetsverk och ståthållarämbetet gemensamt med en uppdelning
av olika ansvarsområden. Kungliga Djurgårdsförvaltningen verkställer Ståthållarämbetets
åtagande inom de ramar som ämbetet fastställer.
Haga Slott används bl a för representation vid
statsbesök.
Den f d flygterminalen vid Norrtull ägs gemensamt av Stockholm och Solna är upplåten
med tomträtt till operatören av Haga Forum.
Stallmästaregården är i enskild ägo.

Riktlinjer
Bevarande
Hela Hagaparken och området söderut till Norrtull med alla kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska bevaras och vårdas.

Gustav III:s paviljong
ritad av arkitekt
Olof Tempelman
Den fördjupade
översiktsplanen

47

Haga Slott ritat av arkitekt CC Gjörwell

Andra åtgärder
Hagakullen bör förbättras som utsiktsplats och
med avseende på landskapsbilden. Omgivande
naturområden utvecklas till tall- och lövskog som
i övriga Haga men viktiga utblickar genom dessa
hålls öppna.
Området vid södra Brunnsvikens strand i
närheten av Norrtull bör formas till en vacker
och representativ entré till Hagaparken och Nationalstadsparken. Den ska ge information och
service till besökare samt erbjuda goda angörings- och parkeringsmöjligheter. Kontakten med
strandområdet blockeras av tennisbanor som bör
omgestaltas.
Av tradition och enligt äldre avtal mellan
Stockholms Hamn och förutvarande ägaren Kgl
Domänstyrelsen ska en allmän brygga finnas vid
Stallmästaregården. Befintlig brygga ska finnas
kvar men kan kompletteras med en brygga på
grannfastigheten. Där kan en brygga inordnas
i en representativ entré till Nationalstadsparken
och Hagaparken.
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Några av den gustavianska parkens vattenspeglar,
siktlinjer och attraktioner bör återskapas. Parkens
avgränsning mot Uppsalavägen bör utformas
på ett medvetet sätt genom att anknyta till den
engelska parkens idéer om en s.k. ”aha” - avgränsning. Avgränsningen kan lämpligen utformas
som skydd mot ljud-, ljus- och synintryck från
omgivningen.
Tillfarten till Stallmästaregårdens kök innebär störande trafik via Bellevueparken i Stockholm och ska enligt gällande detaljplan ändras
med tillfart från Annerovägen i väster.

Vattenområden
Edsviken, Stocksundet
och Lilla Värtan
Beteckning på plankartan V 1 (se karta sid 86-87)

Beskrivning
Vattenlandskap och kulturmiljö
Edsviken är av allra största värde för upplevelsen
av landskapet och naturen och ger Ulriksdals
slott ett magnifikt läge. Stocksundet är en livfull
vattenmiljö som domineras av tre broar för väg,
järnväg och tunnelbana. Lämningar av äldre
broar utgör en kulturmiljö som bär spår av trafikhistoria till lands och på vattnet.
Vattenkvalitet
Vattnet är näringsrikt och tidvis syrefattigt och
med litet siktdjup. Svavelvätebildning sker i bottenvattnet. Bottensediment innehåller höga halter
av föroreningar. Tillrinningen är liten och vattenkvalitén beroende av vattenutbytet med Lilla
Värtan. Vid Stocksundet finns en hög bottentröskel vilken försämrar vattenutbytet mellan Edsviken och Värtan. Dagvatten släpps ut orenat från
Norrtäljevägen och från gator och andra ytor i
Bergshamra och Stocksundstorp samt från Stockholm genom Järva dagvattentunnel nordväst om
Kaninholmen. Även dagvatten från bebyggelseområden i Sollentuna och Danderyd påverkar
vattenkvaliteten.
Användning
På Solnasidan av Edsviken finns badmöjlighet
vid polisskolan mitt för Kaninholmen. Även Kaninholmen har en sandstrand som lämpar sig för
bad. Många badar i Edsviken och de badvattenprover som tagits de senaste åren har visat tjänligt badvatten. Småbåtar förekommer flitigt på
Edsvikens vatten och i Stocksundet. Flera småbåtshamnar och privata bryggor finns. Turbåtar
trafikerar sommartid vattnen med turistbesök vid
Ulriksdals slott. Den segelfria höjden är 9 meter.

Planer och bestämmelser
Vattenområdena närmast Bergshamra och Stocksundstorp med broar omfattas av detaljplaner,
men inte vattnet vid Ulriksdal och Sörentorp.
Strandskydd gäller 100 m ut i vattnet för vattenområden som inte är detaljplanelagda.
Ägare till vattnet
Edsvikens vatten inom Solna stad ägs av staten
genom Statens Fastighetsverk och Vasakronan.
Vattnet vid Stocksundet och Lilla Värtan inom
Solna stad är skiftat och tillhör strandfastigheternas ägare. Spårbroarna ägs av SL och vägbroarna
ägs av Vägverket.

Riktlinjer
Bevarande
Stocksundets kulturmiljö med äldre brofästen
liksom Edsvikens vattenlandskap ska bevaras.
Utveckling
Edsviken ska kunna användas för bad, fiske,
småbåtar och turbåtar m m. och man ska även
i fortsättningen kunna bada vid naturliga badplatser utmed Edsvikens stränder och på Kaninholmen. Vattnet ska ha godkänd kvalité för bad.
Fosforhalten ska minskas i vattnet liksom halter
av föroreningar i bottensediment.

Åtgärder
Vattenvård
I samarbete med Stockholms stad, Sollentuna
och Danderyds kommuner ska åtgärder vidtas
för att allt förorenat dagvatten behandlas före
utsläpp.
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Bild ovan; Edsviken

Bild ovan; Stocksundet - resterna av den gamla järnvägsbron

Bild ovan; Lilla Värtan
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Brunnsviken
Beteckning på plankartan: V 2 (se karta sid 86-87)

Beskrivning
Vattenlandskap och kulturmiljö
Brunnsviken omges av de gustavianska parkerna
vid Haga, Bellevue, och Tivoli. Vattnet och naturen är ett centralt motiv i parklandskapet.
Användning
På många ställen förekommer spontanbad även
om vattenkvalitén är växlande. Badvattenprover
tas vid SAS och Sjöstugan. Dessa prover har visat
tjänligt badvatten sedan provtagningarna började
2004. Stockholms stad tar prover vid Råstaåns
mynning och där är det fortfarande höga bakteriehalter. På Brunnsvikens vatten har båtliv och
evenemang av tradition varit vanliga. Brunnsviken trafikeras av turbåtar. Den låga segelfria
höjden vid Ålkistan gör att endast få segelbåtar
finns här. Vintertid plogas en bana på isen för
skridskoåkning och en historisk tradition med
ryttartävlingar på isen har återupptagits.
Vattenkvalitet
Brunnsviken har relativt stort vattenutbyte med
Lilla Värtan genom Ålkistan. Brunnsvikens
ytvatten är näringsrikt och tidvis syrefattigt bottenvatten och med litet siktdjup. Förorenat trafikdagvatten kommer från delar av Uppsalavägen
och från Bergshamravägen. Hagalunds spår- och
verkstadsområde ligger inom tillrinningsområdet.
Mycket höga halter av tungmetaller förekommer i bottensediment särskilt i de södra delarna
av Brunnsviken. Orenat dagvatten från andra
ytor släpps ut via Råstaån och via ledningar från
Bergshamra. Utpumpning av bottenvatten till
Lilla Värtan och tillflöde av friskt ytvatten genom Ålkistan har pågått periodvis sedan 1982.

planer. Strandskydd inom 100 m från stranden
gäller för vattenområden som inte är detaljplanelagda.
Ägare till vattnet
Brunnsvikens vatten ägs av staten genom Statens
Fastighetsverk, Solna stad samt enskilda fastighetsägare varav ägaren till SAS-kontoret är den
största.

Riktlinjer
Bevarande
Brunnsvikens vattenlandskap och kulturmiljö ska
bevaras. Vattenrummet och omgivande stränder
är känsliga för störningar i form av ljusreklam
och högt uppstickande byggnader.
Utveckling
Brunnsviken ska kunna användas för bad, fiske,
småbåtar och turbåtar m m. Vattnet ska ha godkänd kvalité för bad och man ska även i fortsättningen kunna bada vid naturliga badställen från
stränder och klippor. Brunnsvikens vatten och is
ska även kunna användas för idrottstävlingar och
evenemang. Sjön ska kunna användas för roddoch kanotsport samt i begränsad utsträckning av
motorbåtar med låg hastighet.
Vattenkvaliteten ska förbättras genom minskad fosforhalt. Halten av föroreningar i bottensediment ska minska. Mängden föroreningar i
tillrinnande dagvatten ska minska.

Planer och bestämmelser
Vattenområdena närmast kv Skogskarlen, Bergshamra by och Frösundavik omfattas av detaljFriluftsliv i båt vid strand
Den fördjupade översiktsplanen
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Brunnsviken vid Polska udden

Åtgärder
Förstärkt skydd
Inget förstärkt skydd är aktuellt.
Andra åtgärder
Vissa strandpartier vid norra och södra Brunnsviken bör omdanas för att skapa bättre och vackrare park- och strandområden, se delområdena
KN3 och KN4. En utfyllnad i Brunnsviken för
att bredda den smala markremsan vid Polska ud-
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den invid Uppsalavägen är önskvärd för att förstärka naturmiljön, se delområde U2.
Allt förorenat dagvatten ska renas vid källan före
utsläpp. Ett samarbete mellan Solna och Stockholm pågår om miljöövervakning och förbättring
av vattenkvaliteten.

Bebyggelseområden med
kompletteringsmöjligheter
Norra och Södra
Bergshamra
Beteckning på plankartan B1 respektive B2 . (se karta sid
86-87)

Beskrivning
Kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefull bebyggelse
Inom stadsdelen Bergshamra ryms bostäder och
verksamheter, främst kontorsarbetsplatser.
Där finns flera värdefulla områden och byggnader, t ex studentbostäderna vid Kungshamra,
f d Frökontrollanstalten i södra Bergshamra
samt stjärnhusen i norra Bergshamra. Trädallén i
södra Bergshamra har också stort kulturhistoriskt
värde.
Planer och bestämmelser
Hela norra och södra Bergshamra omfattas av
detaljplaner.

de inte inverkar negativt på landskapsbilden. Nuvarande växtlighet bör inte reduceras genom ny
bebyggelse. Mark som frilagts vid tunnelförläggning av kraftledningen får i första hand användas för park- och grönytor eller kompletterande
bostadsbebyggelse. Förändringar av bebyggelse,
grönytor, annan mark, gator och vägar får ske
om det anses lämpligt för att åstadkomma en god
boendemiljö.
Ljusreklam får anordnas synlig mot Bergshamravägen. Mot vattnet och den omgivande
naturmiljön får ingen, genom storlek eller ljusintensitet, påträngande reklam anordnas.
En spårväg föreslås genom Bergshamra, se
avsnitt T3.

Åtgärder
Trafikbuller från Bergshamravägen samt Roslagsvägen bör minskas. Bergshamravägen bör på sikt
överdäckas, se avsnitt T2.

Markägare och nyttjare
Kvartersmarken är i enskild ägo, allmän platsmark ägs av Solna stad.

Riktlinjer
Bevarande
Planen lägger fast en gräns kring norra och södra
Bergshamra för att bevara omgivande park och
naturmark. Kulturhistoriskt och arkitektoniskt
värdefull bebyggelse inom områdena samt en allé
ska bevaras liksom övrig natur- och parkmark av
värde.
Utveckling
Bergshamra ska inom sina gränser kunna fungera
som en stadsdel med bostäder, bostadskomplement, arbetsplatser och service samt bostadsnära
park- och naturområden.
Vid ev kompletteringar inom stadsdelen
Bergshamra bör byggnaders höjd begränsas så att
Stjärnhusen i norra Bergshamra. Arkitekt Backström & Reinius.
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Stocksundstorp
Beteckning på plankartan B 3 (se karta sid 86-87)

Beskrivning
Bostäder och kulturmiljö
Området inrymmer Stocksundstorps villaområde
och flerbostadskvarteret Sfären. Stocksundstorps
villaområde har tillkommit under lång tid och
innehåller blandad bebyggelse av varierande arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde. Mest framträdande är Stocksundstorps gård, Fjällstugan,
Sjöboden samt två väl bevarade villor i kv Alnäs.
Väg- och järnvägsbuller
Järnvägen och Roslagsvägen orsakar buller som
påverkar bostadsområdet och strandområdet vid
Stocksundet.

Åtgärder
Förstärkt skydd
Tilläggsbestämmelser bör införas i detaljplaner
för att förbättra skyddet. Inom kvarteret Alnäs
bör markanvändning för industriändamål ändras
till bostäder, samtidigt som skydd för bevarandevärda byggnader införs.
Andra åtgärder
Bullerskydd ska utföras, om så erfordras längs
Roslagsbanan, på båda sidor av järnvägen och
bron, så att max - gränsen 70 dBA 30 meter från
spår inte överskrids. Även bullerskydd utmed
Roslagsvägen östra kant och uppfartsramp bör
utföras.

Planer och bestämmelser
Området är detaljplanelagt men kulturhistoriskt
värdefulla byggnader saknar skydd.
Markägare
Fastigheterna är i allmänhet i enskild ägo. Kommunen äger bl a delar av stranden och området
för båtuppläggning samt den f.d. järnvägsbanken.

Riktlinjer
Bevarande
Villaområdets karaktär och kulturhistoriskt
värdefulla byggnader ska bevaras. Resterna av
lindallén vid Stocksundstorp samt landfästena till
borttagna broar bör bevaras.
Utveckling
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.
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Villa i Stocksundstorp

Kulturmiljöer med
kompletteringsmöjligheter
Sörentorps
bebyggelseområde
Beteckning på plankartan Kk 1 (se karta sid 86-87)

Beskrivning
Natur- och kulturvärden
Huvuddelen av byggnaderna uppfördes under
1940-talet för Svea Livgarde. Genom bebyggelsens gruppering och skala har området karaktär
av parkmiljö. Ett flertal byggnader har god
arkitektonisk utformning. Den centrala gräsytan
inom det f.d. kasernområdet med omgivande friliggande byggnader är av stort värde för områdets
campusmiljö. Sörentorps torp har rötter i 1600talet men den nuvarande torpbyggnaden är något
förflyttad och ligger nu inom Igelbäckens naturreservat. Området med sin rika vegetation har
betydelse för naturmiljön. Området ligger inom
Igelbäckens tillrinningsområde.
Skydd och planer
Området är inte detaljplanelagt. Delar av området gränsar till naturreservat för Igelbäcken.
Markägare
Staten genom Vasakronan äger all mark och alla
byggnader.

Riktlinjer
Bevarande
Bebyggelsens karaktär av hus i park och områdets
parkmiljö ska bevaras. Arkitektoniskt väl utformade byggnader får inte rivas eller förvanskas
genom om- eller tillbyggnader. Igelbäckens vatten
får inte förorenas av verksamheten inom området.
Utveckling
Området och dess bebyggelse och anläggningar
ska kunna användas för Polishögskolans utbildningsverksamhet eller annan lämplig verksamhet
som kan anpassas till befintlig bebyggelse och

Polishögskolan i Sörentorp

parkmiljö. Polishögskolan ska kunna utveckla
och förändra sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.
Den centrala gräsytans karaktär får inte förvanskas varför nya byggnader eller tillbyggnader
inte får uppföras där. Ny bebyggelse får inte medföra stora ingrepp i vegetationen. Behov av inhägnad av polishögskolan ska vägas mot behovet av
allmänhetens tillträde till området.
Verksamhet som inte kan bedrivas i befintliga
lokaler kan motivera begränsad komplettering
genom nybyggnad. Det kan exempelvis gälla bibliotek, skjuthall, elevhotell, simhall, bollhall, övningshus för husockupation, polismuseum mm.
Kompletteringsbyggande ska i första hand ske
genom friliggande byggnader som placeras på sådant sätt att parkkaraktären inte går förlorad och
med god anpassning i övrigt till befintlig bebyggelse. Större tillbyggnader och sammanbyggnader
av befintliga hus ska undvikas.
Inget förorenat dagvatten eller spillvatten får
ledas till Igelbäcken eller infiltreras i marken så
att det medför skada på Igelbäckens vatten.

Åtgärder
Förstärkt skydd
Områdesbestämmelser eller detaljplan ska upprättas för hela Sörentorp.
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Frösundavik, Kasernen 4

Frösundaviks
kasernområde
Beteckning på plankartan Kk 2 (se karta sid 86-87)

Beskrivning
Kulturvärden
Denna del av Frösundavik innehåller en grupp
byggnader från militärtiden. Det är fd kasern,
exercishus, ridhus, restaurang, verkstad, förrådsbyggnad och stallar. Frösundaviks herrgård har
äldre anor. Alla har kulturhistoriskt värde.
Planer och bestämmelser
En detaljplan har vunnit lagakraft för tillbyggnad av rehabcenter och hotell vid Frösundavik.
Detaljplanen medför inget intrång i naturmiljön
eller skada på det historiska landskapet. Exploateringarna ger en möjlighet att få till stånd en
upprustning av parkmiljön som annars inte har
förutsättningar att genomföras. Detaljplan har
skyddsbestämmelser för de kulturhistoriska värdena.
Markägare och nyttjare
Kommunen äger huvuddelen av parkmarken. De
flesta byggnader är i enskild ägo. Byggnaderna
används för verksamhet med inriktning på rehabilitering samt för hotell och konferensverksamhet. Därutöver förekommer bostäder och viss
utställningsverksamhet.
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Riktlinjer
Bevarande
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska bevaras.
Utveckling
Byggnaderna får användas för verksamhet som
kan anpassas till byggnaderna utan att dessa
förvanskas. Nya byggnader ska anpassas till befintliga ifråga om höjd, material och utformning
i övrigt.

Åtgärder
Förstärkt skydd
Detaljplan innebär erfordeligt skydd.

Utvecklingsområden
Överbyggnad av
Bergshamravägen
Beteckning på plankartan U 1 (se karta sid 86-87)

Beskrivning
Klyfta och barriär
Bergshamravägen passerar genom bostadsområdet Bergshamra på en relativt låg nivå i förhållande till omgivande mark. Den bildar en klyfta
som skiljer områdets delar från varandra. Två
gång- och cykelbroar, två vägbroar och en utförd
kontorsöverbyggnad med ett brett planterat gångstråk utgör tillsammans fem förbindelser mellan
norra och södra Bergshamra. Trots dessa möjligheter att passera vägen upplevs Bergshamravägen
som ett högst påtagligt åtskiljande element - en
klyfta och en barriär.
Trafikintensiteten och bullret förstärker
känslan av en barriär. Trots att bullerdämpande
åtgärder utförts är bullret störande på flera platser. Bebyggelsens utformning medför ljudreflexer
och därmed svårigheter att ordna effektivt bullerskydd.

Riktlinjer
Utveckling
En exploatering i samband med en överdäckning
eller tunnelförläggning bedöms enbart få positiva effekter på omgivningen. En förutsättning
är dock att en ny bebyggelse inte byggs avsevärt
högre än den befintliga. Föreslagen spårväg kan
eventuellt förläggas i anslutning till en överdäckad Bergshamraväg.

Åtgärder
Åtgärder mot buller bör vidtas oavsett en framtida överdäckning eller tunnelförläggning för att
minska nivåerna både inomhus och utomhus i
vägens närhet.

Överbyggnad
I olika sammanhang har framförts önskemål om
överdäckning av vägen för att eliminera klyftan mellan områdets delar. Vanligen har man
föreställt sig att en överdäckning skulle ske i
kombination med någon form av överbyggnad i
likhet med det befintliga kontorshuset men även
ett tunnelalternativ i annat läge är tänkbart. En
utredning om de tekniska, stadsbildsmässiga och
miljömässiga förutsättningarna att överdäcka och
överbygga Bergshamravägen genom stadsdelen
har utförts.
Markägare
Park- och vägområdet runt Bergshamravägen ägs
av Solna stad. Marken upplåts med vägrätt till
Vägverket.
Bergshamra delas mitt itu av Bergshamravägen
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Brunnsviken vid Polska udden

Polska udden
Beteckning på plankartan U2 (se karta sid 86-87)

Beskrivning
Naturvärden och bebyggelse
Området är en svag länk i ett betydelsefullt biologiskt spridningsområde mellan större kärnområden. Det dagvattenutlopp som sker intill Polska
udden för med sig stora mängder delvis orenat
dagvatten.
Planer och bestämmelser
För området gäller äldre detaljplaner från 1964
och 1965. De ger inget skydd för kulturmiljöerna, varför sådant bör införas vid en planändring.
Ett förslag till detaljplan med nedan redovisad utfyllnad och anläggningar upprättades 1991
och godkändes av byggnadsnämnden efter utställning, men fördes aldrig till antagande. Meddelad vattendom har förfallit.
Markägare och nyttjare
Solna stad äger all mark. Den smala strandremsan används som gång- och cykelväg. Ett transparent bullerskydd längs Uppsalavägen har höjt
områdets vistelsevärde.
Karlshäll och f d Café Sjövillan är bostäder
för privatpersoner.

Riktlinjer
Bevarande
Karlshäll och f d Café Sjövillan ska bevaras. Trafikleder får inte inkräkta ytterligare på park- och
naturmiljön.
Utveckling
Området ska användas som park för friluftsliv
och rekreation samt innehålla cykel- och gångvägar. Viss del ska kunna användas för dagvattenanläggning.

Åtgärder
Förstärkt skydd
Ändring av detaljplan.
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Andra åtgärder
Den ekologiska funktionen som länk i ett spridningsområde ska förbättras. En breddning av de
smala delarna av strandområdet genom utfyllnad
i vattnet såväl öster om Uppsalavägen som söder
om Bergshamravägen skulle förstärka natursambandet mellan Frösundavik och Ulriksdal och
samtidigt skapa en sammanhängande parkmiljö
utmed Brunnsvikens vatten.
Det tidigare planförslaget redovisade en viss
utfyllnad i Brunnsviken öster om E4 samt en
låg fördämningsvall i en båge mot Polska udden,
som skapade en avskild vattenspegel med funktionen att rena dagvatten. En yttre brygga med
nedhängande filter skapade ytterligare en damm
som ett andra reningssteg. Både vallen och bryggan skulle ge möjlighet för gående att komma
längre från Uppsalavägen. En anläggning för
rening av dagvatten är fortfarande önskvärd, men
ny reningsteknik kan ge delvis nya lösningar.
Sprängsten från stora infrastrukturprojekt, som
grund för utfyllnader, var i tidigare förslag en
ekonomisk förutsättning, som nu åter kan bli
aktuell.
Värdet av att förstärka spridningskorridorer
och att rena dagvatten bedöms överväga inverkan
av en reducerad vattenyta. En plantering av en
vegetationsskärm mot Uppsalavägen förstärker
upplevelsen av parkrummet inifrån Nationalstadsparken. Denna åtgärd liksom tanken på att
skapa en avgränsad vattenspegel kan stämma
med F. M. Pipers ursprungliga intentioner för
den Gustavianska parken. Ett ianspråktagande av
vatten genom utfyllnad är alltid diskutabelt, men
de positiva effekterna av en förstärkt naturmiljö
och en förbättrad landskapsbild skulle väl kompensera en minskning av vattenytan.
En gång-och cykelbro över Bergshamravägen
från den låga kullen vid Karlshäll till kullen vid
Jacobsdal är önskvärd för att förbättra det nordsydliga regionala cykelstråket öster om E4.
Den kraftledning, som tidigare gick via en stor
stolpe på Polska udden, har tunnelförlagts.

Trafikleder och
trafikplatser
Trafik och störningar
Stora trafikleder genom och invid Nationalstadsparken är nödvändiga för regionens trafikförsörjning. Uppsalavägen, Bergshamravägen och
Norrtäljevägen/Roslagsvägen är riksintressen för
samfärdseln. Men trafiken medför på flera sätt
allvarliga störningar och konflikter med Nationalstadsparkens natur-, kultur- och rekreationsvärden. Utvecklingen fram till idag har inneburit
allt större och arealkrävande trafikleder, som
medfört en rad negativa konsekvenser för Nationalstadsparken:
• intrång i park- och naturområden och
det historiska landskapet
• sår i landskapet med okänsliga bergskärningar och skräpiga sidoområden
• bullerstörningar i stora delar av området
• barriärer som bryter visuella sammanhang i landskapet
• barriärer som begränsar framkomligheten för fotgängare och cyklister
• barriärer som bryter naturens spridning
av växter och djur,
• dominanta betongkonstruktioner och illa
utformade väganordningar
• stark belysning som är främmande för
park- och naturmiljön
• förorening av yt- och grundvatten genom
utsläpp av orenat vägdagvatten.
• utsläpp av bilavgaser och partiklar
Utvecklingen har inneburit ständigt ökad genomfartstrafik och markintrång. För att bryta
utvecklingen behövs lokala och regionala åtgärder
med kollektivtrafiksatsningar och kringfartsleder.
Befintliga trafikleder och trafikplatser behöver
förbättras, bullerskydd uppföras och barriäreffekterna minskas.

Begränsning av genomfartstrafiken
De negativa effekterna av genomfartstrafiken på
de stora trafiklederna genom och invid National-

Karta nr 9 - Trafikstruktur

stadsparken bör begränsas. Trafikens och trafikledernas intrång, buller, annan miljöstörande inverkan, barriäreffekter och nackdelar i övrigt för Nationalstadsparken ska minimeras. Vid utbyggnad
av nya trafikleder eller förändring av befintliga
ska särskild hänsyn tas till Nationalstadsparkens
kultur-, natur- och rekreationsvärden. Hänsynen
till dessa värden motiverar ombyggnader av vissa
sträckor och befintliga trafikplatser.
Uppsalavägen, Bergshamravägen och Norrtäljevägen / Roslagsvägen är trafikleder av riksintresse. Dessa vägar kommer även i fortsättningen
ha stora trafikmängder. Vägarna ska ge god
framkomlighet. Risk finns annars att mindre
lämpade vägar besväras av genomfartstrafik.

Fördelning av
vägtrafik inom området.
Efter att utbyggnaden av Eugeniatunneln och
trafikplatserna vid Haga Norra och Bergshamra
Den fördjupade översiktsplanen
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Trafikplats Haga norra. Arkitekt White / Coordinator. Konstnärlig utsmyckning av Sivert Lindblom

färdigställts har trafikanterna från Stocksundsbron mot Stockholms innerstad och Essingeleden
fått en under större delen av dygnet snabbare och
bättre körväg via Uppsalavägen än via Roslagsvägen och Cederdalsgatan. När Roslagsvägen
och Uppsalavägen anslutits till Norra Länken i
kompletta trafikplatser minskar fördelarna för
bilisterna från Stocksundsbron att utnyttja Bergshamravägen/Uppsalavägen för färd mot innerstaden och Essingeleden. En avlastning sker då
av Bergshamravägen, som emellertid får behålla
all trafik mellan nordostsektorn och de norra och
nordvästra förorterna.
I Bergshamravägen går ett antal viktiga tvärförbindande regionala busslinjer med stort antal
resenärer. Dessa ska ha god framkomlighet och
reserverade kollektivkörfält har delvis tillskapas
i båda riktningarna mellan Danderyds bussterminal och trafikplats Järva krog. Kollektivkörfält
bör kompletteras så att de går i båda riktningarna.

Förbättringar av befintliga
trafikleder och trafikplatser
Vissa vägsträckor och trafikplatser på Uppsalavägen, Roslagsvägen/Norrtäljevägen och
Bergshamravägen är så dominanta och störande
att Nationalstadsparkens natur- och kulturvärden allvarligt skadats. På sikt är ombyggnader
av sådana delar av trafiklederna motiverade av
estetiska och miljömässiga skäl även om trafikfunktionen inte nödvändiggör förändringar.
Framförallt är det genom att sänka höjdnivån för
de genomgående körfälten och på vissa sträckor
överdäcka eller tunnelförlägga trafiklederna som
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avsevärda förbättringar för parkmiljön skulle
kunna uppnås.
För de tre större trafiklederna pågår projekt
i olika skeden, som kan ge vissa trafikmässiga,
estetiska och miljömässiga förbättringar.
I översiktsplan 2006 redovisas tunnel för
”E4-länken” med anslutning av Essingeleden till
Uppsalavägen vid Frösunda. I Norra länken-projektet ingår att ansluta Uppsalavägen till en ny
representativ trafikplats vid Norrtull. I samband
härmed har från Solna tagits fram förslag att
förlänga Eugeniatunneln norrut till Haga södra.
Med en rondell ovanpå tunnelmynningen, istället för nuvarande fula och ytkrävande trafikplats,
kan trafiken mot Karolinska tillgodoses, samtidigt som Uppsalavägen kan få en mindre ytkrävande och vackrare väggeometri mot Norrtull.
En gångförbindelse finns redovisad i fördjupning
av översiktsplaner för Karolinska-Norra station
som förbinder Karolinska med Hagaparken.
Preliminära planer finns för att tunnelförlägga Roslagsvägen förbi Frescati. En förlängning
av tunneln in i Solna vore önskvärt men är sannolikt svår att genomföra. Längs Norrtäljevägen
finns trafikbullerskydd i varierande omfattning
och utförande, det är väsentligt att skydden görs
effektivare och får en välavvägd estetisk utformning.
Även med flera mindre omfattande åtgärder på
parkens trafikleder och trafikplatser kan den
samlade effekten bli betydande. Exempel på sådana förbättringsåtgärder är:
• estetiskt tilltalande bullerskydd
• bullerdämpande asfaltbeläggning
• naturlika planteringar
• väl anpassad belysning och skyltning
• rening av dagvatten före utsläpp

•
•
•

nya gångbroar eller gångtunnlar
anläggande av ekodukter
hastighetsbegränsningar

Del av Bergshamravägen
Beteckning på plankartan T 1 (se karta sid 86-87)

Trafikplats Järva krog förmedlar trafik mellan
Uppsalavägen, Enköpingsvägen och Bergshamravägen. Bergshamravägen ingår i riksvägnätet med
beteckningen E18, som är en viktig tvärförbindelse. I praktiken utgörs huvuddelen av trafiken
fordon till och från Stockholms centrum, där
Bergshamravägen utgör en kortare länk mellan
de radiella trafiklederna Uppsalavägen och Norrtäljevägen. Enligt trafikflödeskarta för år 2005
har Bergshamravägen 64 000 fordon/vardagsmedeldygn. Bergshamravägen har även stor betydelse som tvärförbindelse för kollektivtrafiken.
Trafikplats Järva krog har delvis låg trafikstandard. Påfartsramperna från Bergshamravägen och från Enköpingsvägen till Uppsalavägen
söderut har låg standard med köbildning på
Bergshamravägen till följd. Bergshamravägen
har två genomgående körfält i båda riktningarna.
Bergshamravägen har låg standard med bl a signalreglerade korsningar.
Särskilda körfält för kollektivtrafiken ska finnas i
båda riktningar. De ska ligga inom befintligt vägområde eftersom breddning av vägområdet med
intrång i naturområdet inte får ske.

därigenom bedömts orealistisk att genomföra.
Även en höjning av Bergshamravägen har studerats. En lång bro skulle ge möjlighet att föra in
både Brunnsvikens vattenspegel samt gång- och
cykeltrafik på ett tilltalande sätt, men även detta
är ett kostsamt projekt.
Bullerskydd finns vid Uppsalavägen på
sträckan utmed Brunnsvikens strand men saknas
vid trafikplats Järva krog och utmed Bergshamravägen. Bullervärden framgår av vägtrafikbullerutredning 2006. (Se karta nr 14, sid 85)
Trafikplats Järva krog består av stora betongkonstruktioner som saknar estetiskt tilltalande
detaljutformning, vackra material och planteringar. I samband med en framtida ombyggnad
och utförande av bullerskydd måste den estetiska
nivån höjas väsentligt. Bullerskyddet vid Brunnsvikens strand har fått en medveten estetisk gestaltning.
Trafikplats Järva krogs trafikuppgifter och
utformning ska utredas. Bullerskydd som skyddar parkmiljön ska anordnas vid trafikplatsen
och vägen. Möjligheterna att sänka Bergshamravägen eller höja den på pelare vid Brunnsviken
samt överdäckning har utretts. Särskilda körfält
för kollektivtrafiken ska finnas i båda riktningar.
Breddning av Bergshamravägens vägområde får
ej ske. Allt dagvatten ska renas före utsläpp.
Tvärspårväg mellan, Alvik, Solna station och
Ropsten föreslås gå längs Bergshamravägens
norra körbanekant fram till Väntorp och i tunnel
upp till Björnstigen.

Riktlinjer för förbättringar
Sambandet mellan Ulriksdal och Brunnsviken
är avskuret av Bergshamravägen, vilket inverkar
negativt på upplevelsen av landskapet och som
starkt begränsar möjligheterna för gående och cyklister att passera. Möjligheterna att sänka Bergshamravägen för att försköna landskapet, minska
bullret och förbättra sambandet mellan park och
vatten har utretts. De tekniska förutsättningarna
– bl. a. hinder i form av en huvudavloppsledning
- gör en sänkning av vägen extra dyrbar och har
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Tre broar korsar Stocksundet; närmast för T-bana, mittersta vägbro och längst bort för Roslagsbanan

Norrtäljevägen
Beteckning på plankartan T 2 (se karta sid 86-87)

Norrtäljevägen är en av Stockholms huvudinfarter. Den ingår i riksvägnätet med beteckningen
E18/E20. Enligt trafikflödeskarta för år 2005
trafikeras Norrtäljevägen norr om Bergshamra
trafikplats av ca 100 000 fordon/vardagsmedeldygn och söder därom av 55 000 fordon/vardagsmedeldygn.
Vägen har god trafikmässig standard med
undantag för sträckan mellan Bergshamra trafikplats och Stocksundsbron, nordlig riktning.
Norrtäljevägen har en delvis brutal och bristfällig estetisk utformning, särskilt befintliga bullerskydd.
Vissa sträckor av Norrtäljevägen har bullerskydd mot bostäderna. Andra saknar skydd,
däribland sträckor som exponeras mot parkområdena. Bullervärden framgår av vägtrafikbullerutredning utförd av Ingemansons Technology AB
2006, se karta nr 14 sid 85.
Dagvattnet leds för närvarande orenat ut i
Stocksundet.

Riktlinjer för förbättringar
Norrtäljevägen/Roslagsvägen ska förbättras estetiskt och bullerskydd utföras. Åtgärder ska vidtas
som förenar krav på bullerminskning och landskapsmässiga krav. Allt dagvatten ska renas före
utsläpp.

Lokalgator och parkering
Trafik mot Hagaparken når parken från trafikplatser vid Norrtull, Haga södra, Haga norra och
Frösundavik. Trafik mot Ulriksdal når området
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från Kungshamravägens anslutning till Bergshamravägen.
Större parkeringar finns vid Haga Forum, Haga
norra och Frösundavik. De fyller väsentliga behov bl a för besökare till park- och naturområdena. Trafik och parkering till Ulriksdals slottspark
med småföretag, restauranger mm är utspridd
med små parkeringar.
Vägar och parkeringar i anslutning till Hagaparken och Ulriksdal ägs av staten genom Statens
Fastighetsverk. Parkeringarna vid fd flygterminalen, vid SAS i Frösundavik och vid kv Skogskarlen är i olika enskilda ägares händer.

Riktlinjer för förbättringar
Lokala vägnätet måste ge besökare, boende, arbetande, och andra trafikanter rimliga möjligheter
att med bil ta sig till olika mål i Nationalstadsparken. Men trafik, vägar och parkeringsplatser
ska inte inverka negativt på natur- och kulturvärdena och på människornas upplevelser av Nationalstadsparken. Även relativt måttlig biltrafik
upplevs som störande i natur- och parkmiljö. Det
kan därför vara motiverat med begränsningar av
biltrafiken.
Parkeringsplatser bör i allmänhet ordnas som
små och enkelt utformade ytor, som är lättare att
utforma med god anpassning till omgivningen än
större samlade parkeringar. På enstaka platser av
större betydelse bör det dock finnas parkeringar
som kan ta emot ett större antal bilar. Även då
bör stor omsorg läggas ner på parkeringens utformning. Brist på välbelägna parkeringsplatser
kan kompenseras med god tillgänglighet till kollektiva färdmedel.
Trafik- och parkeringsförhållandena nära
Ulriksdals slott är tidvis problematisk och situationen bör ses över.

Vägtrafikbuller
Buller från Uppsalavägen, Bergshamravägen och Norrtäljevägen/
Roslagsvägen slår in i park- och
naturområdena vid Ulriksdal,
Tivoli och Haga. Trafiklederna
ligger så nära varandra att man på
många platser kring Brunnsviken
störs av bullret från två eller tre
trafikleder samtidigt. Bostadsbebyggelsen i Bergshamra och
Stocksundstorp är också bullerstörda.
Bullerberäkningar finns längs
var och en av trafiklederna, och
det finns även en samlad redovisning som ger en helhetsbild och
som tar hänsyn till den samlade
effekten av bullret från alla tre
trafiklederna. Riktvärdena för
buller överskrids i stora delar av Nationalstadsparken. Det framgår av karta som visar bullret
från trafiklederna runt Brunnsviken. (karta nr
14, sid 85)
Svårigheterna att dämpa bullret i Nationalstadsparken är avsevärda. Beroende på topografin sprids bullret olika långt. Buller med nivåer
över 55 dBA breder ut sig 100 till 250 meter in
i parken. Vid uppförande av skärm krävs för
optimal bullerreduktion att skyddet ligger nära
bullerkällan, har god ljudabsorption och tillräcklig höjd. Lovande försök pågår även med bullerreducerande vägbeläggning som kan reducera
vägbullret med ca 5 dB(A).
Det långsiktiga målet för trafikbuller i parkoch naturområden är att bullernivåerna inte ska
överskrida 40-45 dB(A). I allmänhet ska man
eftersträva att bullernivåerna ej överskrider 55
dB(A) i park- och naturmiljön. Den trafikbullerutredning som utförts 2006 visar att det finns
områden inom Nationalstadsparken med trafikbullernivåer under 40 dB(A); området runt

Karta nr 10 - Tysta områden

stora pelousen i Hagaparken, ett område längs
stranden nedanför Frösundavik, delar av Stocksundstorp, delar av Ulriksdals slottspark samt
strandpartiet nedanför Sörentorp, (se karta nr 10
ovan).
En trafikbullerutredning har genomförts gemensamt för Solna och Stockholm (se karta sid
85). Parken är utsatt för stor bullerexponering
utmed samtliga E-vägar, men störst i Solna. Det
finns därför starka skäl att prioritera externa
medel för framtida bullerreducerande åtgärder
inom Solnas del av Nationalstadsparken.

Nationella riktlinjer
för vägtrafikbuller
Enligt Naturvårdsverket bör bullernivåerna i
parker i tätbebyggelse inte överskrida 55 dBA
och i friluftsområden 40 dBA. Bullerskydd ska
anordnas där bullernivån överskrider 55 dBA och
utformas med hänsyn till landskapsbilden.
Park- och naturområden har tidigare vanligen
inte försetts med skydd mot trafikbuller utan det
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Bullerskydd vid Polska udden

har för det mesta gällt bostäder. På senare år har
dock en viss attitydförändring skett som innebär
att man anser att även parker och naturområden
bör skyddas. I regeringspropositionen till lagen
om Nationalstadsparken framhålls också att området ska förbättras med avseende på miljöstörningar.

Riktlinjer för förbättringar
Utmed såväl hela Uppsalavägen, som stora delar
av Bergshamravägen måste bättre bullerskydd
komma till stånd. Speciellt dåligt för attraktiva
delar av parken är det på sträckorna SörentorpMellanjärva, kring Ulriksdals trafikplats, utmed
Bergshamravägen vid Norra Brunnsviken, vid
Frösunda trafikplats samt på sträckan Linvävartorpet-Norrtull.
Nedsänkningar och överdäckningar eller tunnellösningar är mest effektiva och har diskuterats för
flera platser, nämligen för Bergshamravägen längs
vattnet och genom bostadsområdet, för Uppsalavägen vid Norrtull och Haga Södra upp till
Norra begravningsplatsen samt för Roslagsvägen
vid Riksmuseet.
Bullerplank och bullervallar skärmar av utblickarna både för dem som befinner sig i parkområdet och på vägen. En förlorad vacker utsikt
är en negativ effekt av bullerskyddet. I vissa fall
där utblickar över det öppna landskapet i Nationalstadsparken är av stort värde är denna förlust
så stor att särskilda krav måste ställas på tillkommande bullerskydd. Detta måste avgöras från fall
till fall.
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På en del platser, t ex vid E4:an vid norra
Brunnsviken, har man prövat möjligheterna att
bibehålla utblickarna genom helt eller delvis genomsiktliga bullerskydd. Då genomsiktlighet på
intet sätt är liktydig med osynlighet måste de ha
god design och regelbunden rengöring.
Bullerskydd ska ges en sådan utformning att
de blir ett positivt inslag i park och trafikmiljön.
Alla gängse uttrycksmedel bör användas såsom
varierade material, färger, former och mönster.
Bullerplank lämpar sig också utmärkt för rent
konstnärlig gestaltning. Exempel på bullerskydd
vid parker och naturområden är än så länge
ovanliga.

Kollektivtrafik
Befintlig kollektivtrafik
Viktiga regionala kollektivförbindelser passerar i
eller i närheten av Nationalstadsparken och inom
området finns ett antal större målpunkter. Detta
medför att vissa delar av park- och naturområdet
har mycket god kollektivtrafikstandard medan
andra delar som saknar ett eget trafikantunderlag
har lägre standard. En hög kollektivtrafikstandard är viktig för att undvika störningar från
biltrafik.
Uppsalavägen, Norrtäljevägen och Bergshamravägen är viktiga för det regionala busslinjenätet.
Större målpunkter för kollektivtrafiken är t ex
Universitetet och Tekniska Högskolan, Karolinska sjukhuset samt bostadsområdena Bergshamra, Ekhagen, Lappkärrsberget och Gärdet.
Flygbussarna till Arlanda har hållplats vid Haga
Forum, Haga Norra, Frösunda och Järva krog.
Genom förlängning av busslinjer kan man på
vissa ställen få kollektivtrafik där underlaget annars är för litet. Ibland har någon intressent köpt
tjänsten från SL. Exempelvis har Djurgårdsförvaltningen köpt bussturer till Naturens Hus på
Norra Djurgården och Polishögskolan köpt turer
till Sörentorp.

Föreslagen sträckning av
Tvärbanan
Beteckning på plankartan T3
(se karta sid 86-87)

En snabbspårväg skulle innebära
förbättrad kollektivtrafik även för
Nationalstadsparken och dess besökare. För Tvärbana norr har SL låtit
utföra en förstudie daterad juli 2006.
Från Solna stads sida har spåralternativet över Bergshamra förordats som
huvudalternativ. Linjesträckningen
gör intrång framförallt i gatu- och
vägområden men även i viss mån i
intilliggande slänter och randvegetation. Längs Bergshamravägens norra
sida finns möjlighet till förstärkning
av bullerskyddet mot parken. En
samordning bör ske med Stockholms
stad och SL om lokaliseringen av en
omstigningshållplats Tvärbanan/Roslagsbanan.

Föreslagen sträckning av pendeltågslinje och tunnelbana
Beteckning på plankartan T4 (se karta sid 86-87) avser
pendeltågslinjen.

I översiktsplan för Solna, antagen 2006, reserveras läge för en pendeltågslinje från Solna station
mot Arninge/Täby. Linjen passerar Bergshamra
och förläggas i tunnel på sådant sätt att Nationalstadsparkens värden inte skadas. En förstudie
pågår där både pendeltågstrafik och en tunnelbanelinje studeras. Tunnelbanans sträckningen
mellan Solna Station och Danderyd är endast
översiktligt studerad. En tunnelbanesträckning
medför mindre intrång och har en större flexibilitet.

Störningar
Bussar och tåg ger upphov till olika slag av störningar och skadeverkningar. Bullret och bussarnas krav på vägbredd och beläggning kan även
göra att de är olämpliga, och bussar kan med sin
storlek verka främmande särskilt i de historiska

Karta nr 11 - Kollektivtrafik

miljöerna. En lösning kan vara att använda mindre bussar med goda miljöegenskaper.
Järnvägar med broar och viadukter inom
området utgör påtagliga inslag i landskapsbilden.
Intrycket är många gånger påtagligt med banvallar och tekniska anordningar och konstruktioner.
Spåren bildar på flera långa sträckor barriärer
som hindrar gående och cyklister. Tunnelbanetåg
och järnvägståg bullrar dessutom starkt.

Riktlinjer för kollektivtrafiken
En god kollektivtrafik ska eftersträvas för besökare till Nationalstadsparken. De regionala kollektivförbindelserna genom och invid Nationalstadsparken samt lokal kollektivtrafik ska upprätthållas och utvecklas. Vissa naturområden bör
dock förbli svårtillgängliga för att skydda naturen
och för att bevara orördhet och ge möjlighet till
rofylld naturupplevelse.
Kollektivtrafiken och dess anläggningar får inte
skada Nationalstadsparkens natur- och kulturvärden och dess störningar ska minimeras. Alla
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SL:s nya pendeltåg

åtgärder ska ske utan att kultur- och naturmiljön
skadas eller att nya barriärer skapas. Naturmark
får inte tas i anspråk.
Störningar och olägenheter från befintlig
trafik bör reduceras så långt möjligt och särskilt
höga krav ska ställas på att minimera buller och
andra störningar vid nya eller ändrade spåranläggningar. Det långsiktiga målet för trafikbuller
i Nationalstadsparken är att bullernivåerna inte
ska överskrida 40-45 dB(A).
Reserverade kollektivkörfält bör finnas på
de stora trafiklederna. Motorvägshållplatser ska
utredas. Goda hållplatsmiljöer är tämligen lätt
att ordna vid lokalgator med regnskydd. Trafikledernas hållplatser, som oftast är utsatta för störningar bör ägnas omsorg. Tilltalande väderskydd
bör finnas och gångvägarna till hållplatserna bör
göras bekväma och trevliga. Flera platser inom
planområdet kan nämnas såsom Uppsalavägen
vid Haga Södra, Linvävartorpet, Frösundavik och
Järva krog, Bergshamravägen vid Bergshamra
centrum och Norrtäljevägen vid Ålkistan.

Gång- och cykeltrafik

dvs. cykel- och biltrafik eller cykel- och gångtrafik.
Vägverket äger broar och tunnlar över/under
Uppsalavägen, Bergshamravägen och Norrtäljevägen. Kommunen äger alla övriga gångvägar
på allmän platsmark och står för drift, GC-broar
och GC-tunnlar. Staten genom Vasakronan äger
den nordligaste delen vid Edsviken. Polishögskolan ansvarar för öppethållande av grindar mm.

Riktlinjer för förbättringar
Inom Nationalstadsparken finns gamla vägar och
rester av sådana som har stort kulturhistoriskt
värde, t ex den gamla Uppsalavägen samt parkvägar inom Hagaparken och Pipers park. Dessa
kan ofta användas för gång- och cykeltrafik och
ibland för biltrafik.
De äldsta vägarna bör göras tydliga i landskapet och trädalléer bevaras och hållas i skick.
Ett rikt förgrenat nät av gång- och cykelvägar
ska finnas för att göra hela Nationalstadsparken
tillgänglig. Alla gång- och cykelvägar ska utformas så att ingrepp i och störningar av natur- och
kulturmiljöer undviks.
Ostörda promenadstråk med god standard
och säkerhet ska binda samman Nationalstadsparkens olika delar och de viktigaste målpunkterna. För att undvika störningar på fågellivet bör
dock inte ytterligare strandpromenader anläggas.
Promenadstråkens standard ska göra det möjligt
att ta långpromenader inom och mellan parkens
delar utan att hindras av trafikleder eller annat.
Belysning anpassad till miljön bör finnas för
trygghetens skull. Ett nät av gångvägar med normenlig standard ifråga om lutningar och frihet

Det övergripande nätet av GC-vägar följer i stort
sett de stora trafiklederna. Som komplement till
det övergripande cykelnätet finns ett rikt förgrenat nät av cykelförbindelser med lägre standard
men som skapar god tillgänglighet till Nationalstadsparkens olika delar. Dessa cykelförbindelser
utgörs på många ställen av vägar med blandtrafik
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Cyklister vid Vasaslätten

Karta nr 12 - Cykelnät

från hinder är önskvärt för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.
Cykeltrafiken ska ha god framkomlighet och
hög säkerhet. Det övergripande cykelvägnätet
som inte bör vara för glest bör utformas med separata cykelbanor. Lokalgator med liten biltrafik
kan dock ingå. På frekventerade sträckor bör
gång- och cykelvägar skiljas åt.
Nätet av övergripande och lokala GC-vägar inom
Nationalstadsparken i Solna behöver åtgärdas:
•

•
•

En GC-förbindelse mellan Ulriksdalsparken och Igelbäckens dalgång
över/under E4 och järnvägen bör ordnas.
Vid promenadvägen vid Edsvikens
strand bör grindar och staket tas bort.
Vid stranden av Ålkistan ska båtuppläggningen ordnas så att gångvägen blir
fri och trevlig.

•
•

•

•

•

Över Ålkistan bör en GC-bro väster om
Roslagsvägen ordnas.
En gång- och cykelväg bör ordnas utmed Bergshamravägens norra sida från
Ulriksdalsvägen till Kungshamravägen
längs föreslagen tvärspårväg.
En gång- och cykelbro bör utföras över
Bergshamravägen vid Jakobsdal, om inte
hela vägen grävs ner alternativt höjs.
En gångbro över Uppsalavägen bör
utföras från Karolinska sjukhuset till
Hagaparken vid Haga södra, i samband
med en förlängning av Uppsalavägens
ramptunnlar till Norra länken.
I den fördjupade översiktplanen för Karolinska/Norra station har frågan om
förbättrade gång- och cykelförbindelser
mot Nationalstadsparken aktualiserats.
Den fördjupade översiktsplanen
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Skyltar och belysning
Företag och institutioner som har sin verksamhet
och lokaler i Nationalstadsparken har behov av
att annonsera sig genom olika slag av reklamskyltar. Från allmänhetens sida finns även behov
av annan skyltning. Det kan gälla vägvisning,
information om sevärdheter eller skyltar med
regler och förbud. För evenemang av olika slag
förekommer dessutom tillfälliga affischer, skyltar,
banderoller etc.

Riktlinjer
Inom Nationalstadsparkens natur- och parkmiljöer måste all skyltning vara sparsam och diskret.
Reklam och informationstavlor får aldrig ges en
dominerande karaktär. Ljusreklam bör endast
tillåtas om ljusintensiteten är måttlig och skyltarnas storlek måttlig.
Skyltar för reklam och annan information i
eller intill Nationalstadsparken får inte utformas
och placeras så att de stör upplevelsen av Nationalstadsparkens natur- och kulturvärden. Vägoch parkbelysning ska utformas med omsorg
genom väl avskärmade armaturer och anpassad
höjd.
Särskilda krav måste ställas på utformning
och placering av reklamskyltar liksom på annan
skyltning med hänsyn till den störande inverkan
de kan få på Nationalstadsparkens värden.
Även skyltningen med vägmärken för trafikregler och vägvisning bör utföras så att den blir
ett prydligt och inte dominerande inslag. Frågor
som kan diskuteras och avvägas gäller i vissa fall
behovet av utmärkning med vägmärken, antalet skyltar, deras storlek, placering och sättet att
kombinera flera skyltar och andra anordningar.
Länsstyrelsen har ett uppdrag att se över
skyltningen inom Nationalstadsparken. Det övergripande syftet är att underlätta och berika besökarnas vistelse i parken.

Skyltar i Hagaparken

Gatubelysning i estetisk utformning
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Komplementbyggnader m m
Vissa byggnader och viss utrustning krävs för
driften av Nationalstadsparken och för att på ett
ansvarsfullt sätt ta emot besökare.
Toaletter, återvinningsstationer, papperskorgar, regnskydd vid hållplatser och ekonomibyggnader för parkskötsel är exempel på mindre
byggnader och anordningar som kan tillåtas
inom Nationalstadsparken. Förutsättningen
är att dessa utformas på ett estetiskt tilltalande
sätt, gärna enhetligt, och att placering sker så att
Nationalstadsparkens värden inte skadas.
Särskilda krav ställs inom de statliga
byggnadsminnena. Alla förändringar av
byggnaders, anläggningars och markens
utseende och karaktär är tillståndspliktiga av
Riksantikvarieämbetet.

Exempel på toaletter och återvinningsstation som inte ser så
estetisk tilltalande ut i sin miljö

Exempel på komplementbyggnad, Vasaslättens Café, väl förankrad i byggnadstraditionen

Den fördjupade översiktsplanen
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Tekniska anläggningar
Inom och i omedelbar anslutning till Nationalstadsparken finns många tekniska anläggningar
som genom sin storlek och sina speciella former
är väl synliga och på olika sätt påverkar upplevelsen. Äldre tekniska anläggningar har ofta ett
kulturhistoriskt och estetiskt värde i Nationalstadsparken.
En 220 kV kraftledning går från Danderyd
genom Bergshamra och norra Djurgården till
Värtan. Från Bergshamra vattentorn till Ålkistan är den tunnelförlagd, liksom avgreningen
västerut mot Sundbyberg. Ett vattentorn finns i
Bergshamra. Kaknästornet på Djurgården och
gasklockan vid Hjorthagen syns vida omkring.

Riktlinjer
Endast i parken nödvändiga nya tekniska anläggningar får utföras. De ska så långt möjligt anpassas till landskap och miljö. Nya tekniska anläggningar med stor påverkan på landskapsbilden får
endast utföras under särskilda villkor. Dels måste
den tekniska funktionen vara nödvändig och inte
rimligen kunna tillgodoses på annan plats eller
med annan teknik. Ventilationstorn för t.ex. en
biltunnel är således nödvändiga om tunnlar ska
utföras. Även läget för ett torn styrs i hög grad av
tunnelns sträckning. Desto viktigare blir då att
höjd och utformning i övrigt sker på ett estetiskt
tilltalande sätt.
Torn eller master för telekommunikation bör
inte förekomma i Nationalstadsparken. Andra
platser bör väljas.
Solna stad har nyligen tunnelförlagt kraftledningen som gick från kv Skogskarlen och vidare
västerut över Brunnsvikens norra del. En stor
miljömässig och estetisk förbättring har därmed
uppnåtts. Av samma skäl bör kraftledningarna
norr om Bergshamra vattentorn och söder ut från
Ålkistan tunnelförläggas.

Dessa stolpar för högspänning är numera ett minne blott inom
Nationalstadsparkens Solnadel
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Överväganden för Nationalstadsparkens omgivningar
Omgivningarna
Stråket från Järvafältet mot området UlriksdalHaga-Brunnsviken-Djurgården bildar en mycket
viktig grönkil och ekologisk spridningskorridor i
Stor-Stockholms regionala natur- och bebyggelsesammanhang.
Ulriksdals naturområde, slottsområde liksom
Sörentorp har definierats som ett kärnområde,
som är av betydelse för att den biologiska mångfalden ska upprätthållas. Kärnområdet sträcker
sig in i Sollentuna upp till Tegelhagen i Helenelund.
De för närvarande kända framtida exploateringsområden intill Nationalstadsparken där
hänsyn till inverkan på parken måste tas är t ex
Ulriksdalsfältet och Karolinska/Norra Stationsområdet.

Riktlinjer

döms att detta skulle medföra påtaglig skada för
spridningskorridoren till Nationalstadsparken.

Inverkan på landskapsbilden
Dominerande eller höga byggnader utanför Nationalstadsparkens gränser kan medföra påtagliga
störningar för upplevelsen av natur- och kulturmiljöerna. Ett sådant exempel är Scandic Hotell
vid Järva Krog. En mjuk övergång mellan park
och bebyggelse bör eftersträvas. Höga byggnader
som bryter horisontlinjen och blir väl synliga från
strategiska platser inne i Nationalstadsparken bör
undvikas, såvida de inte kan komponeras in enligt den gustavianska parkens ideal.

Inverkan från trafikleder
Det är i första hand E4-Uppsalavägen som ligger
intill Nationalstadsparken. Vägen får inte förändras så att det medför påtaglig skada för natur- och
kulturmiljön eller påtagliga störningar för människor som söker rekreation där.

Enligt lagtexten får tillkommande bebyggelse,
anläggningar eller andra åtgärder i områden
som direkt gränsar till Nationalstadsparken inte
medföra påtaglig skada på parkens natur- och
kulturvärden.

Inverkan på spridningskorridorer
Nya bostads- och arbetsområden intill Nationalstadsparken bör planeras så att de ekologiska
spridningskorridorerna inte skärs av eller allvarligt försvagas. Vid planeringen av ny bebyggelse
på Ulriksdalsfältet avses detta tillgodoses genom
att man vid exploateringen lämnar en tillräckligt
bred zon obebyggd söder och norr om Överjärva
gård.
Nyexploateringar vid Silverdal bör inte få en
sådan omfattning att kärnområdet Ulriksdals naturområde väsentligt reduceras eftersom det beE4-Uppsalavägen
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Planens konsekvenser
Behov av
miljöbedömning
Bakgrund
I plan- och bygglagen har 2004 införts ändrade
regler om att miljöbedömningar ska utföras av
planer och program. Ändringen har införts för
att tydliggöra de krav på miljökonsekvensbeskrivning av planer och program som finns genom
EU:s MKB-direktiv.
Det ligger i sakens natur att det kan vara
svårt att beskriva och bedöma miljökonsekvenser
av en långsiktig översiktsplan, vars översiktliga
karaktär medför att en miljöbedömning inte kan
vara annat än översiktlig.

Hittillsvarande hantering av Solnas
del av Nationalstadsparken
De förändringar inom området som skett efter
samrådet av planen 1997 har kommunfullmäktige 2000-05-20 (§ 81) tagit ställning till. De
förändringar som därefter har skett redovisades i
förslag till översiktsplan för Solna som var utsänt
på samråd under våren 2005. Genom detta förfarande skapades en aktualisering av förutsättningarna för att genomföra en utställning av den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken.
I anslutning till utställning av översiktsplan för
Solna (ÖP 2006) redovisades även en analys av
planens konsekvenser ur ett brett perspektiv där
miljöfrågor belystes.

miljöbedömning göras från fall till fall med stöd
av MKBF §5.
Den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken är utformad med syftet att
skydda och bevara en kulturhistorisk miljö och
ett befintligt riksintresse. Planen ger riktlinjer för
markanvändning i eller i närheten av Nationalstadsparken men föreslår inte någon förändrad
markanvändning av betydenhet. De riktlinjer
som presenteras ska användas i ett eventuellt
detaljplaneskede i eller i närheten av riksintresset. En behovsbedömning och eventuell miljökonsekvensbeskrivning görs då i samband med
detaljplanen.
Solna stad anser därför att syftet med den
fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken faller under MKBF §5. Med stöd av bilaga
4 MKBF har Solna stad bedömt att planen inte
kan anses medföra betydande miljöpåverkan.
En miljökonsekvensbeskrivning bedöms därför
inte nödvändig. Detta synsätt överensstämmer
med hur Stockholms stad avser att hantera frågan
samt med länsstyrelsens bedömning av Stockholms ställningstagande.

Solna stads behovsbedömning
En fördjupad översiktsplan ska behovsbedömas
enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivning (MKBF bilaga 4). Därefter tar staden
ställning till om planen kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Vissa planer berör inte
de verksamheter som är uppräknade i MKBF
bilaga 1 och 3, för sådana planer får behovet av
Utsikt från Tivoliberget
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Genomförande av planen
Kunskap,
information, debatt

Detaljplaner och
områdesbestämmelser

Lagen om Nationalstadsparken har väckt stort
intresse. Det är dock ingen garanti för att frågor
som gäller parkens bevarande, skydd och positiva
utveckling får samma uppmärksamhet i framtiden som idag. Det är därför viktigt att arbeta
långsiktigt för att fördjupa kunskaperna om Nationalstadsparken och att ge kunskaperna en bred
spridning så att parkens värden hålls levande.
En gedigen kunskapsbas är av stor betydelse för
att man även i framtiden ska kunna upprätthålla
ett varaktigt skydd och säkerställa en långsiktigt
hållbar utveckling av parken.
Kunskapsutveckling behövs på många områden. Även om kunskaperna om Nationalstadsparken är väl dokumenterade behövs ytterligare
forskning och utvecklingsarbete om områdets
historia, dess natur och hur det används av människor. Informationen bör spridas och göras lät�tillgänglig för allmänheten.

Ett flertal planer och planändringar kommer att
behövas för en närmare reglering av den fördjupade översiktsplanens riktlinjer. I en del fall har
planarbetet kommit långt och i andra fall saknas
beslut om planuppdrag. Inom området finns några gällande detaljplaner med outnyttjade byggrätter. I de flesta fall har genomförandetiden gått
ut utan att bygglov sökts. Enligt plan- och bygglagens regler innebär detta att kommunen kan
ändra en plan och minska eller helt ta bort en
byggrätt utan att markägaren kan göra anspråk
på ekonomisk kompensation. Följande åtgärder
föreslås bli utförda:

Förstärkt skydd
Miljöbalkens bestämmelse om Nationalstadsparken ger ett starkt men opreciserat skydd för
områdets kultur- och naturvärden. Det övergripande skyddet bör kompletteras för vissa delar
med bestämmelser om byggnadsminnen, naturvårdsområde, naturreservat, strandskydd samt
av detaljplaner enligt PBL. En översyn har skett
angående behovet av att förstärka skyddet med
hjälp av tillgängliga speciallagar.
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•

Områdesbestämmelser för Polishögskolans
område vid Sörentorp.
Syfte: Att bevara natur och kulturmiljön
samt att ange bestämmelser för kompletteringsbebyggelse.

•

Ändring av detaljplan för område kring
Bergshamra gård.
Syfte: Att säkerställa parkmiljö genom
att upphäva outnyttjad byggrätt i anslutning
till fd Frökontrollanstaltens byggnad. En
mindre outnyttjad byggrätt finns. Bygglov
har inte sökts inom genomförandetiden. Vid
en eventuell ansökan bör byggnadsnämnden
ej medge bygglov för ny bebyggelse.

•

Ändring av detaljplan för kv Växten i Bergshamra.
Syfte: Att säkerställa friytor och parkmiljö genom att upphäva outnyttjad byggrätt.
Kvarvarande byggrätt omfattar ca 2.500 m2.
Bygglov har inte sökts inom genomförandetiden. Eventuellt kan en mindre tillbyggnad
övervägas.

•

•

Detaljplan för Tivoliområdet och delar av
södra Bergshamra
Syfte: Att bevara natur- och kulturmiljön
samt att tillvarata områdets utvecklingsmöjligheter även för friluftslivet. Alternativt kan
kultur- eller naturreservat inrättas.
Ändring av detaljplan för område med SAS´
kontor vid Frösundavik
Syfte: Att säkerställa och förstärka naturvärdena genom att upphäva outnyttjad byggrätt enligt gällande plan samt att planlägga
den del av området som inte planlagts i avvaktan på en eventuell etapp 2. Kvarvarande
byggrätt omfattar ca 17.000 m2. Bygglov har
inte sökts inom genomförandetiden. I ett mer
än 20 år gammalt avtal med markägaren har
staden åtagit sig att verka för en plan med
ytterligare 50.000 m2 dock endast under
förutsättning att behov föreligger för huvudkontoret och att en utvidgning kan ske utan
att skada natur- och kulturmiljön. Huvudkontoret har sedan dess kontinuerligt krympt
och befintlig kontorsbyggnad rymmer numera även externa företag. Kommunfullmäktige har också i beslut år 1992 om antagande
av program för området Ulriksdal-HagaBrunnsviken-Djurgården uttalat att avtal och
detaljplan bör ändras för att bättre tillvarata

naturvårdsintressena. En planändring bör
innebära att befintlig byggrätt försvinner och
att ej planlagd mark planläggs som park eller
liknande.
•

Detaljplan för Bergshamravägen
Syfte: Att ge Bergshamravägen en ny
utformning med överbyggnad på en sträcka
inom stadsdelen och nedsänkning på sträcka
i anslutning till Ulriksdalsparken och
Brunnsviken.

•

Detaljplan för Polska udden
Syfte: Att skapa ett förstärkt parksammanhang genom viss utfyllnad samt dammar för omhändertagande av dagvatten.

•

Detaljplan för kv Torsken mm
Syfte: Att möjliggöra byggande av bostäder i och intill Bergshamra centrum bl a på
mark kring gamla panncentralen.

Åtgärder för att genomföra planen
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Teckenförklaring till kartan

Fornminnen och
byggnadsminnen
(Se karta nr 13 på följande sida).

Befintliga fornminnen är bl.a. Mellanjärva gravfält, en farledsgrav på Bockholmen, samt en stensättning vid kvarteret Sfären.
Nuvarande byggnadsminnen är Ulriksdals
slott med slottspark, Carl Malmstens hus, Annelund, Hagaparken, Stallmästaregården samt
Haga tingshus.
Ett flertal kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer är av så stort värde att fråga
har väckts om byggnadsminne bl a Tivolihalvön.
Byggnadsminnet Ulriksdal behöver preciseras.
Byggnadsminnet Haga är preciserat men ska utvidgas till att omfatta ytterligare parkdelar som
hör till Hagaparken. Koloniområdet intill Ålkistan, trädalléerna i Frösundavik, trädallén i södra
Bergshamra samt lindallén vid Stocksundstorp
har diskuterats att skyddas genom byggnadsminnesförklaring.

Naturreservat
Några områden av stort naturvärde har inrättats som naturreservat. Igelbäcken är nyinrättat
naturreservat. Ulriksdal inklusive Kvarnkullen är
befintligt naturvårdsområde (jämställt med naturreservat i och med Miljöbalken).
Tivoliområdet föreslås inrättas som kultureller naturreservat med utgångspunkt i 1999 års
vårdplan för Tivoliområdet.

1

Riksintresse kulturmiljövård
Kulturhistoriska värdefulla byggnader
2. Sköntorp och Emmylund
3. Lilla Sveden
4. Karlshäll
5. Jakobsdal
6. Väntorp
7. Bergshamra kyrka
8. Ekensberg
9. Bergshamra gård
10. Statens centrala frökontrollanstalt
11. Klinten
12. Fredriksberg
13. Bockholmen
14. Linneaholm

Sammanhängande
kulturhistoriskt värdefulla miljöer
15. Sörentorp
16. Ulriksdals koloniområde
17. Mellanjärva
18. Kungshamra studentbostäder
19. Stjärnhusen i Bergshamra
20. Alnäs och Stocksundstorp
21. Bergshamra koloniområde
22. Bergshamra by
23. Tivoli udde

Enskilda byggnadsminnen
24. Carl Malmstens hus
25. Annelunds herrgård
26. Stallmästaregården

Statliga byggnadsminnen
27. Ulriksdals slott med omgivande
områden
28. Hagaparken och dess byggnader
29. Haga tingshus

Fornminnen
30. Gravfält
31. Vägmärke
32. Gravfält
33. Gravfält
34. Stensättning
35. Stensättning
36. Boplats
37. Slottsgrund
38. Igelbäckens naturreservat
39. Ulriksdals naturreservat

78

Åtgärder för att genomföra planen

Karta nr 13 - Kulturvärden

Åtgärder för att genomföra planen

79

Luftmiljöövervakning
Trafikens utsläpp av luftföroreningar utgör det
dominerande luftföroreningsproblemet i Nationalstadsparken. Vegetationspåverkan orsakas
huvudsakligen av bränslerelaterade utsläpp av
koloxider, kväveoxider, svaveldioxid, kolväten och
metaller. Utöver den storskaliga försurningen i
Stockholmsområdet sker en lokal påverkan på
vegetationen intill de stora trafiklederna. Då
gäller det även ämnen i partikelform som kommer från vägbeläggning och däck. Sand, salt och
rengöringsmedel som periodvis tillförs vägbeläggningen påverkar också miljön.
Generellt är marken i Nationalstadsparken
liksom i övriga delar av Stockholms län starkt
försurad. Få grönområden är så utsatta för trafikpåverkan som Nationalstadsparken. Vilka följder
detta har och kommer att få för parkens vegetation är oklart. Exempel på effekter av den fortgående försurningen är tillväxtminskningar och
skador på vegetation, risk för urlakning av näringsämnen och metaller, främst aluminium till
markvattnet. Även skador på byggnadsmaterial
kan förekomma. På längre sikt kan försurningen
försämra grundvattenkvaliteten och påverka den
biologiska mångfalden genom att känsliga arter
slås ut.
Behovet av övervakning och kartläggning av
luftföroreningarnas inverkan på vegetationen mm
i Nationalstadsparken skulle behöva utredas. En
sådan utredning skulle kunna samordnas av länsstyrelsen och ha Vägverket som huvudansvarig.
Utredningen borde utmynna i ett kontrollprogram, där Vägverket skulle ansvara för kontrollen.

Igelbäcken
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Förbättringsåtgärder
Inom ramen för huvudsyftet att bevara naturoch kulturvärdena ska Nationalstadsparken
utvecklas och göras mer attraktiv. Många av åtgärderna är av begränsad omfattning och medför
var för sig inga avgörande förändringar av park
eller bebyggelsestruktur. På sikt kan de dock tillsammans medföra högst väsentliga förbättringar.
De åtgärder som avses gäller restaureringar av
natur- och parkmiljöer, renovering av byggnader,
iordningställande av entréer, anordningar för båtsport, vattenvård, bullerskydd, förbättrade gångoch cykelvägar mm.
Några objekt är mer omfattande och innebär
väsentliga omdaningar:
• Vid Brunnsvikens norra ände skulle bl.a.
en upplyftning av Bergshamravägen och
en breddning av parkområdet vid Polska
udden få mycket stor betydelse för parkmiljön. En överdäckning av Bergshamravägen skulle få stor betydelse för bostadsområdet Bergshamra.
• Vid Haga Södra och Norrtull syftar pågående planarbete till stora förändringar
av den norra stadsinfarten. Förslag måste
prövas mot inverkan på landskapsrummet
runt södra Brunnsviken.
• Parken ska kunna utvecklas genom att
tillföras attraktioner för naturliv, kulturliv
och friluftsliv. Några konkreta exempel
föreslås inte här. Varje förslag måste prövas
med hänsyn till risk för skador och intrång
på natur- och kulturvärden.
• Olika former av ekologiska passager som
förbinder de ekologiska kärnområdena är
önskvärda för att förbättra olika organismers spridningsmöjligheter.
De allra flesta av de åtgärder som anges är inte
finansierade. Länsstyrelsen har upprättat ett särskilt åtgärdsprogram för att på kort och lång sikt
ange vilka åtgärder som ska prioriteras och hur de
ska finansieras.

Finansiering
Arbetet med att skydda, vårda och utveckla
Nationalstadsparken kräver olika typer av finansiering. De medel som finns idag gäller främst
löpande skötsel och underhåll. Idag finansieras
skötseln av Nationalstadsparken i allt väsentligt
av de olika markförvaltarna. Till skillnad från
t. ex. nationalparker samt kultur- och naturreservat har inte några särskilda medel avsatts
från statens sida för Nationalstadsparken. Om
parken ska kunna utvecklas krävs medel för särskilda insatser som informationsåtgärder, större
förnyelseprojekt och investeringar. Staten har ett
särskilt ansvar och regeringen har i skrivelsen ”En
samlad naturvårdspolitik” (2001/02:173) aviserat
att frågan om statliga medel till förvaltningen
av parken bör ses över. Regeringen gav år 2003
Länsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett program
för samordnad förvaltning, skötsel och utveckling
av Nationalstadsparken vilket blev klart i april
2006. I detta program ges förslag på finansiering
och resurstilldelning.
För att utveckla Nationalstadsparken föreslås
i programmet att Länsstyrelsen årligen anvisas
särskilda medel för att stärka parkens värden och
attraktionskraft. Medlen är tänkta att användas
till sådana insatser som annars inte kommer att
genomföras. Den framtida finansieringen föreslås
stå på tre ben:
• Löpande skötsel och underhåll finansieras
av respektive markförvaltare.
• Insatser som gäller information, utredningar, pedagogik samt andra speciella
åtgärder av begränsad omfattning ska helt
eller delvis kunna täckas av de särskilda
medel som föreslås.
• Större underhåll eller förnyelseinsatser
finansieras i särskild ordning genom
respektive markförvaltares försorg (ska
utredas vidare).
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Underlagsmaterial
Planer
Fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken
I. Allmän del, Nationalstadsparken som
helhet, samrådsförslag januari 1997,
Stadsbyggnadsdivisionen Solna stad.
Fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken
II. Särskild del, Nationalstadsparken
inom Solna, samrådsförslag januari 1997,
Stadsbyggnadsdivisionen Solna stad.
Översiktsplan 2006 för Solna stad,
samrådshandling våren 2005,
Stadsbyggnadsdivisionen Solna stad.
Fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken,
Stockholmsdelen, samrådsförslag juni 2006,
Stockholms stadsbyggnadskontor.
Fördjupning av översiktsplaner för KarolinskaNorra station, juni 2008,
Stockholms stad, Solna stad 2008.
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och landskap och Solna stad, antagen av
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Nationalstadsparken Ulriksdal-HagaBrunnsviken- Djurgården, plan för skötsel och
utveckling, Lars-Gunnar Bråvander, Kungliga
Djurgårdens Förvaltning 2006.
Framtidens Nationalstadspark, handlingsprogram
del I: åtgärder och förutsättningar,
handlingsprogram del II: åtgärder och
utveckling, Länsstyrelsen i Stockholms län
rapport 2006:11.

Kulturmiljö
Historiska landskap, Stockholms
stadsbyggnadskontor och Anders Jönsson
landskapsarkitekter AB, maj 2006 (SBK 2006:2).
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Byggnader i Nationalstadsparken - Solnadelen,
Solna stadsarkitektkontor 2006, Lars Lagerås.
Kulturmiljöer i Solna,
kulturminnesvårdsprogram för Solna, Solna stad,
Maria Malmlöf, 1988.
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län, Länsstyrelsen i Stockholms län 1997.
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Stockholms län, rapport nr 19, 1990.
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fritidsförvaltningen, Lars Lagerås, 2004.
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Stadsarkitektkontoret och Kultur- och
fritidsförvaltningen, Lars Lagerås, 2001.
Tivoli vid Brunnsviken under gustaviansk tid,
Solna förr och nu nr 6, Gulli Edling Solna
kulturnämnd 1983.
Den engelska parken i Sverige under gustaviansk
tid, Magnus Olausson Byggförlaget 2001.
Natur och kultur i Hagaparken,
exkursionshandledning i geografi, Perhans, Jalvén
& Svae 1998.
Projekt ”Bruksanvisning till Hagaparken” eller ”I
Fredrik Magnus Pipers hjärna”, fotograf Ingemar
Edfalks hemsida http://www.skenbild.se/.

Ekologi, grönsamband
Nationalstadsparkens ekologiska infrastruktur,
Stockholms stadsbyggnadskontor (SBK 1997:8).
Dagvattenstrategi för Solna stad, Miljökontoret
och Solna vatten, 2002.
Grönplan för Solna 1991, Solna stad 1991.

Tvärbana norr, delen Solna station – Ålkistan SL
/ SWECO VBB, 2002 samt 2005.
Arningependeln, idéstudie pendeltåg Solna
– Arninge, RTK PM 2003.

Varia
Nationalstadsparken – ett experiment i hållbar
utveckling, Lennart Holm, Peter Schantz red.
Formas 2002.

Miljöprogram 2005 – 2008, Solna stad 2004.
Miljövårdsprogram 2000 för Stockholms län.
Länsstyrelsen i Stockholms län 2000.
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trafikkontoret 1992.

Kommunikationer
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rapport 2001:0463.
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1994.
Väg E18/Bergshamravägen delen Ulriksdal
– Bergshamra trafikplats, miljö- och
gestaltningsprogram, Vägverket april 1998.
E4 Ulriksdal – Kista, trafikplats Järva krog,
Förstudie Vägverket november 1999.
Förslag till ombyggnad av E18 mellan Hjulsta
och Kista, Vägverket publikation 2004:48

Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden i
Solna kommun, Scandiakonsult 1999.
Områden av riksintresse för naturvård och
friluftsliv, länsstyrelsen Stockholms län, rapport
2001:15.
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proposition 1994/95:3.
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Riktlinjekarta
Teckenförklaring
Delområden med särskilda riktlinjer
Bevarandeområden med kultur- och naturvärden

Utvecklingområde

Sörentorps naturområde

Överbyggnad av Bergshamravägen

Ulriksdals slottspark och naturområde

Polska udden

Tivolihalvön, Bergshamra by m.m.
Bockholmen m.m.

Bebyggelseområden med kompletterings-

Frösundavik

möjligheter

Hagaparken

Norra Bergshamra

Igelbäckens naturreservat

Södra Bergshamra
Stocksundtorp

Kulturmiljöer med kompletteringsmöjligheter
Sörentorps bebyggelseområde
Frösundaviks kasernområde

Vattenområden
Edsviken, Stocksundet och Lilla Värtan
Brunnsviken

Trafikleder och trafikplatser
Del av Bergshamravägen
Norrtäljevägen
Föreslagen sträckning för tvärbanan
Föreslagen sträckning för pendeltåg
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Karta nr 15 - Riktlinjekarta. Se teckenförklaring på motsatt sida.
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