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1. Sammanfattning
Lagbestämmelser för Nationalstadsparken inrättades inför hotet att områdets unika kultur- och
naturvärden skulle förintas av aktuella exploateringsprojekt. Exploateringstrycket från den
expanderande storstaden har snarast ökat sedan dess. Med hänsyn till detta, och inte minst den
senaste tidens uppmärksamhet kring värdet av nära tillgängliga grönområden, har motiven för att
skydda och utveckla Nationalstadsparken snarast stärkts sedan bildandet, d.v.s. tvärt emot tendensen
under senare år att ge avkall på kraven och i ökande grad medge intrång och skada på parkens
värden.
Regeringens proposition inför skyddsbestämmelserna om Nationalstadsparken uttrycker tydliga
ambitioner som under senare år hamnat i bakgrunden. Propositionen redovisar en bred analys av
värden och principer för hur parken och dess värden ska värnas. Bristerna i hanteringen av
planärenden i och i närheten av Nationalstadsparken sker i två viktiga avseenden:


Direkta underlåtelser att leva upp till bestämmelser och lagstiftarens intentioner enligt
propositionen. Här ingår att viktiga dimensioner i kulturmiljövärdena lämnats utan avseende,
såsom helhetspåverkan på det historiska landskapet (definierat bland annat av UNESCO) och
påverkan på viktiga immateriella värden förknippade med områdets unika roll i Sveriges
politiska och kulturella historia.
Nationalstadsparken är vidsträckt, dess storlek innebär både ett värde och ett hot. Varje litet
ingrepp har kanske inte så stor effekt, men som prejudikat och som ett av många ingrepp
orsakar det fragmentisering och avgörande skada på parkens centrala värden. Detta insåg
lagstiftaren som i propositionen särskilt framhöll det nödvändiga i att undvika ackumulerad
skada, något som negligerats och rentav vänts i sin motsats i flera vägledande domar, varav
några därtill är direkt motsägelsefulla.



Undermåliga underlag inför besluten. I planhandlingarna beskrivs åtgärder, tydligt i strid med
skyddsbestämmelserna, men där man ändå drar slutsatser att ingreppen är tillåtliga; detta trots
att de är alldeles för dominerande, brister i arkitektoniskt samspel med den historiska miljön
och/eller ibland innebär en i princip helt ny verksamhet. Föreslagna åtgärder beskrivs i
skönmålande, irrelevanta och stundom snarast vilseledande termer och betecknas som
positiva utan varje stöd i skyddsbestämmelserna. Negativa konsekvenser förminskas.
Genomgående saknar handlingarna en gedigen analys och anständig koppling mellan
beskrivning av påverkan och slutsatsen att åtgärden är godtagbar. Att skaderekvisitet för
nationalstadsparker är strängt och inte medger någon form skada, d.v.s. påverkan av någon
negativ betydelse, lämnas ofta utan avseende – av okunskap eller nonchalans. Dessa brister
gäller även miljökonsekvensbeskrivningarna. De är ofta ordrika men utan att erbjuda det
viktiga underlag för bedömningar som de ska syfta till. De präglas tydligt av brist på
objektivitet och deras blotta existens förefaller snarast ses som kvitto på projektets
rättmätighet.

I ljuset av den senaste tidens beslutade och planerade exploateringar i och nära Nationalstadsparken
hotas parkens centrala värden av successivt ökande kumulativa och irreversibla skador. Vi som står
bakom denna utredning anser att det behövs kraftfulla åtgärder för att få till stånd den förändring
som krävs för att skydda och utveckla denna unika tillgång i en växande och hållbar
Stockholmsregion.
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Pelousen i Haga. Foto Lars Nyberg.

Rosendal. Foto Lars Nyberg.
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2. Inledning och syfte
För närvarande finns det många aktuella exploateringsprojekt som har en omfattning och
utformning som hotar kulturvärdena i Kungliga nationalstadsparken. Ärendena behandlas och
bedöms dessutom ett och ett utan helhetssyn avseende den kumulativa effekten om alla dessa
projekt genomförs. En hantering i ärende efter ärende som förbiser och negligerar att parkens
värden skadas blir lätt prejudicerande, vilket inbjuder till fortsatta förändringar i samma anda. Dessa
förändringar strider mot lagbestämmelserna för Nationalstadsparken och gällande riksintressen och
medför irreversibel skada på parklandskapets historiska värden samt kultur- natur- och
rekreationsvärden.
Beslut enligt plan- och bygglagen, kulturmiljölagen m.fl. ska underordna sig miljöbalkens
lagbestämmelser för Nationalstadsparken. Lagen innebär att varje bygg- eller anläggningsprojekt
måste prövas för att klarlägga att parkens natur- och kulturvärden ”inte utsätts för någon negativ
inverkan av betydelse”.
Riktlinjer för bebyggelsekompletteringar i Nationalstadsparken har tagits fram i planer upprättade
av länsstyrelsen och kommunerna Stockholm och Solna. Historiska och kulturhistoriska värden
samt naturvärden är väl dokumenterade i dessa handlingar. Riktlinjerna avser att bevara det
historiska landskapets karaktäristiska drag och att ta tillvara medvetet gestaltade vyer och utblickar.
Riktlinjerna anger att möjligheterna till förtätning och utvidgning av befintliga bebyggelsemiljöer i
parklandskap och natur är starkt begränsade samt att i mer bebyggda områden kan förändringar och
kompletteringar ske om inte kultur- och naturvärden skadas; sådana kompletteringar får dock endast
avse verksamheter som etablerats innan lagbestämmelserna för nationalstadspark trädde i kraft.
Sammanfattningsvis kan dock konstateras att dessa riktlinjer är allmänt hållna, vilket kräver god
insikt om avsikten med lagbestämmelserna, goda kunskaper om kultur- natur- och
rekreationsvärdena och genomtänkta strategier för hur dessa värden ska värnas i beslutsprocesserna
för att skyddet av Nationalstadsparken ska bli verkningsfullt. Se vidare en kort sammanfattning av
lagreglerna för Nationalstadsparken och riktlinjerna för exploatering i de olika planerna i bilaga.
Syftet med denna analys är att studera beslutsprocesserna i aktuella ärenden; främst hur
bedömningarna sker mot bakgrund av lagreglerna och riktlinjerna för ärendehantering av
exploateringsprojekt inom och i anslutning till Nationalstadsparken, men även utifrån en
tillbakablick på några avgjorda ärenden alltsedan lagreglerna trädde i kraft. Frågan är om de
riktlinjer som tagits fram i länsstyrelsens planer och kommunernas fördjupade översiktsplaner följs
och är tillräckligt tydliga och detaljerade för att det lagstadgade skyddet i realiteten ska beaktas på
det sätt som framgår av propositionen inför införandet av lagbestämmelserna?
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3. Erfarenheter av tidigare avgjorda ärenden

Brunnsviken. Foto Lars Nyberg.

Brister i hanteringen
Redan 2002, sju år efter det att lagbestämmelserna för Nationalstadsparken trädde i kraft,
presenterades rapporten Nationalstadsparken – ett experiment i hållbar utveckling med Lennart
Holm och Peter Schantz som redaktörer. I rapporten belyses hur lagen tillämpats och erfarenheter
av vilket skydd av kultur-, natur- och rekreationsvärden som lagreglerna dittills inneburit. I
rapporten konstateras i korthet bland annat följande problem: Aktörerna ser lagen snarast som
ett ”hinder”, bristerna i miljökonsekvensbeskrivningarna är stora och påverkar utfallet i domarna
vid överklaganden, kunniga bedömningar av konsekvenserna för det historiska landskapet saknas
och tidigare skador på skyddsvärdena får urskulda nya skador. Den väl underbyggda rapporten
ledde inte till några åtgärder från myndigheternas sida. Vi konstaterar att problembilden idag, tjugo
år senare, är densamma.
År 2018 presenterade KVAA en rapport Platsens kulturella betydelse. Juridiken kring
Nationalstadsparken. Rapporten är en sammanfattning av inlägg från ett seminarium på detta tema.
I flera inlägg analyseras genomförda projekt i Nationalstadsparken efter det att de skärpta
lagreglerna för parken trätt i kraft. En slutsats i rapporten är att även om inrättandet av
Nationalstadsparken inneburit skydd mot annars sannolika exploateringar kan brister och oklarheter
i hanteringen ändå konstateras.
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Exempel
Detaljplan för Fysikcentrum
Ärendet avgjordes av Regeringsrätten 1998 (Mål 1190-1997). Rättens slutsats var att Fysikcentrum
endast i marginell utsträckning torde förändra vyn och ”att tillkomsten av byggnaden inte kommer att
skada det historiska landskapets natur- och kulturvärden”. Bedömningen baseras på rättens synintryck
av den tilltänkta byggnaden från ett antal utvalda platser i Nationalstadsparken. Varken kommunen,
länsstyrelsen eller Regeringsrätten gjorde en seriös analys av planområdets betydelse i sig och
framförallt dess betydelse som del i det historiska landskapet. (Christian Laine, KVAA s 22-25)
Detaljplan för Albano
Ärendet avgjordes av Mark- och miljööverdomstolen 2015 (Mål P5580-14). I 1999 års översiktsplan
för Stockholm betecknades Albano som ”institutionspark” med hänvisning till Stockholms
byggnadsordning: ”Förhållningssättet ska enligt denna vara att institutionsparkernas grundläggande
karaktärsdrag bevaras och ny bebyggelse ska ske på dessa villkor med friliggande byggnader i
parkmiljö. Det gröna rummet ska vårdas och vidmakthållas”. Med 2009 års fördjupade översiktsplan
för Nationalstadsparken ändrades inriktningen till dess motsats ”ett förändringsområde med tät
bebyggelse”, en ändring som länsstyrelsen godtog. Denna ändring strider helt mot uttalandet i
propositionen att karaktären av byggnader i parkmiljö bör bevaras vid ändrad markanvändning i
Nationalstadsparken. I likhet med ärendet Fysikcentrum analyserade varken kommunen, länsstyrelsen
eller domstolen det planerade projektets effekter för det historiska landskapet. (Christian Laine, KVAA
s 26-29)
Detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden
Ärendet avgjordes 2011 av Högsta förvaltningsdomstolen (Mål 7050-10). Här ansåg domstolen att det
krävdes en helhetsbedömning, inte bara en bedömning av synintrycken. Men helhetsbedömningen
utgick inte från Nationalstadsparkens historiska och kulturhistoriska värden samt naturvärden utan i
stället från det faktum att parken omgärdas av stadsbebyggelse av skiftande slag. Detta ledde till den
anmärkningsvärda slutsatsen att ytterligare bebyggelse intill parken inte bedömdes medföra varken
skada eller påtaglig skada. Även i detta fall saknas således analys av bebyggelsens påverkan på
parkens upplevelsevärden och historiska autenticitet. (Christian Laine, KVAA s 29-30)
Detaljplan för del av Djurgårdsstaden, gasklocka 3 och 4
Ärendet avgjordes av Mark- och miljööverdomstolen 2016 (Mål P5979-15). Länsstyrelsen ansåg att
den visuella påverkan av det blivande bostadstornet visserligen kommer att bli stor i närområdet vid
Fiskartorpet men att påverkan inte kan anses ha sådan betydelse för Nationalstadsparken som helhet att
påtaglig skada på parkens natur- och kulturvärden uppstår. Tornet kom dock att sänkas, på andra
grunder än de kulturhistoriska, till samma höjd som den befintliga gasklockan, till följd av att
energibolaget Fortum hävdade att det skulle komma att drabbas av inskränkningar i sin verksamhet om
rökplymen från värmeverket skulle nå bostadstornet och olägenheter uppstå till följd av detta. Även
med den något lägre höjden kommer den visuella påverkan att bli starkt negativ för stora delar av
Nationalstadsparken (exempelvis vyn från pelousen i Haga) vilket domstolen inte tog hänsyn till.
(Christian Laine, KVAA s 30-32)
Detaljplan för fastigheten Stettin 7
Ärendet avgjordes av mark- och miljödomstolen 2014. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att
nybygget bedömdes medföra stora negativa konsekvenser för Ladugårdsgärdets kulturhistoriska värden
genom byggnadens dominans i landskapsrummet och på grund av byggnadens form och höjd.
Påverkan på kulturmiljön från olika synvinklar bedömdes bli liten, måttlig och t.o.m. stor. Trots denna
bedömning i miljökonsekvensbeskrivningen godtog domstolen detaljplanen. (Richard Murray, KVAA
s 65-66)
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Södra Brunnsviken vid Albano när Nationalstadsparken invigdes år 1995. Foto Peter Schantz.

Södra Brunnsviken vid Albano, samma område med Fysikcentrum, år 2020. Foto Peter Schantz.

Sammanfattande kommentar
Här följer några viktiga slutsatser från seminariet (ur efterordet författat av Ulf Sporrong)
:

En avgörande brist som påpekas rörande hanteringen av Nationalstadsparkens värden i planoch miljöprocesser är att bedömningen av skada och intrång begränsats till synliga effekter.
Områdets centrala roll i landets politiska, kulturella och vetenskapliga utveckling gör att
immateriella och associativa värden i stället bör tillmätas särskild vikt.

Vägledande domar från Regeringsrätten och Högsta förvaltningsdomstolen, grundade på
bristfälliga underlag från lägre instanser, har inneburit slutsatser som ifrågasatts, därtill
sinsemellan inkonsekventa.

Den juridiska hanteringen av detta unika historiska landskap av internationell rang och av stor
betydelse för Stockholmsregionens attraktivitet och hållbara utveckling måste baseras på
gedigna analyser utifrån alla viktiga aspekter. Domar har exempelvis medgivit nya
byggprojekt med motivering att det redan finns andra byggnader med motsvarande påverkan
på parken, ett resonemang som kan ifrågasättas.

Nationalstadsparken inrättades just för att skydda området från ytterligare negativ påverkan
från den expanderande storstadsregionen. Den ackumulerade effekten av tillkommande
negativ påverkan av ett slag som redan existerar, medför emellertid att den sammantagna
negativa effekten på parken ökar.
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4. Analys av aktuella ärenden

Waldemarsudde. Foto Lars Nyberg.

Följande detaljplaneärenden har studerats:
Detaljplan för Stallmästaregården (BND 2016:419 - överklagad till mark- och miljödomstolen)
Detaljplan för Konsthallen 15 m.fl., Hasselbacken (Dnr 2018-00710 - samråd)
Detaljplan för Östra Hagastaden, Vasastaden 1:100 m.fl. (S-Dp 2016-17865 - granskning)
Detaljplan del av Haga 2:8. Norra Frösundavik (BND 2019:87 - granskning)
Detaljplan, del av kv. Triangeln m.fl., Bergshamra (BND 2016:85 - granskning)
Detaljplan för Skeppsholmen 6 m.fl., Gröna Lund (Dnr 2016-06685 - överklagad till Mark- och
miljööverdomstolen)
Detaljplan för Kräftriket, Norra Djurgården 1:44 Kräftriket (Dnr 2021-04218 - ansökan planbesked)
Detaljplan för del av fastigheten Norra Djurgården 1:1, Uggleviksreservoaren (Dnr 2020-02200 samråd)
De angivna skedena i processerna avser januari 2022. I det följande sammanfattas analysen av
prövningsprocesserna för ärendena under några huvudpunkter som har koppling till syftet med
lagbestämmelserna för en nationalstadspark.

Projektens storlek strider mot lagreglerna för Nationalstadsparken
De attraktiva besöksmålen inom Nationalstadsparken har blivit lockbeten för vinstmaximerade
projekt av hugade entreprenörer. I flertalet av de studerade ärendena är projekten alltför omfattande
och dominerande i inledningen av de demokratiska processerna. De skulle, om de genomfördes,
medföra kraftiga skalförskjutningar och överstora tillägg i befintliga miljöer. De nya byggnaderna
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skulle visuellt ta över och försvaga fokus på kulturvärdena i miljöerna i stället för att anpassas till
och samspela med befintlig bebyggelse. Förslagen strider därmed mot lagbestämmelserna.
Ofta leder kritiken i processerna till vissa revideringar som minskar skadorna på parkens värden,
även om skador ändå kvarstår. Aktörer som vill genomdriva projekten, både byggherrar och
kommunala företrädare, synes nästan undantagslöst inleda projekten med stor marginal i stället för
att göra en omdömesgill bedömning från början av vilken omfattning projekten bör ha utan att
skada kultur- och naturvärden. Det är inte ideella föreningar och övriga engagerade medborgare
som under planprocesserna och genom överklaganden ska se till att planförslagen följer lagen!

Exempel:
Stallmästaregården
Kulturmiljön med Stockholms äldsta kvarvarande ”utvärdshus” med verksamhet i obruten kontinuitet
sedan 1600-talet ger idag, trots byggnader tillkomna under olika tider, ett sammanhållet intryck. Den
föreslagna nybyggnaden kommer emellertid att utgöra ett dominerande och kraftigt avvikande inslag i
den kulturhistoriskt värdefulla miljön, bland annat genom sin storlek.
Hasselbacken
Nya byggnader föreslås på platser där det tidigare funnits byggnader, men de nya byggnaderna är
avsevärt större och kommer att dominera i förhållande till den befintliga restaurangbyggnaden och
skymma vyn mot denna från Djurgårdsvägen. Detta trots gestaltningsprinciperna i kulturmiljöunderlaget i handlingarna som bland annat anger att ”Ny bebyggelse ska underordna sig befintlig
bebyggelse och Hasselbacken i storlek och höjd”, att ”Ny bebyggelse ska inte påverka upplevelsen av
det gröna stråket med träd längs Djurgårdsvägen” samt att ”Viktiga vyer för kulturhistoriska värden ska
beaktas”. Det saknas i planbeskrivningen en djupare diskussion om hur de i kulturmiljöunderlaget
föreslagna principerna för gestaltningen bör tillämpas.
Norra Frösundavik
Trots att det vid aktualitetsförklaringen 2016 av den fördjupade översiktsplanen för
Nationalstadsparken, Solnadelen, gjordes ett tillägg att den outnyttjade byggrätten bör släckas ut,
föreslås i stället en ny byggrätt på ca 17500 m2 ljus BTA i byggnader för kontor i 3-5 våningar. Bland
annat motiveras projektet med att byggplatsen till stor del är en parkeringsyta idag. Detta trots
riktlinjen i den fördjupade översiktsplanen att ”Inom Nationalstadsparken finns obebyggda
markområden som inte har egna naturvärden men som med plantering kan göras om till park eller
nyskapad natur”. Här är det alltså fråga om en helt ny byggrätt inom parken som strider mot
lagbestämmelserna och riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen.
Bergshamra
Befintligt parkeringshus föreslås ersättas av två byggnader för 74 bostäder ovanpå garage i tre våningar.
Bostadshusen föreslogs innehålla 6-8 våningar resp. 5 våningar i samrådsförslaget men har efter kritik,
framförallt med hänsyn till skalförskjutning i stadsbilden sedd från väster, minskats till högst 7
våningar respektive 4 våningar i granskningsförslaget. Även med denna sänkning av hushöjderna
skulle de nya husen dock medföra en skalförskjutning och bli ett påtagligt inslag i flera vyer från
parken.
Gröna Lund
Planförslaget möjliggör bland annat, efter sänkning till följd av kritik under planprocessen, nya
åkattraktioner, upp till + 45 meter över nollplanet. Dessa kommer att synas tydligt, skymma bebyggelse
och påverka utsikten från Sollidenterrassen och trots sänkningen bli mycket dominerande i stadsbilden.
Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunens beslut att anta detaljplanen; enligt domstolens
bedömning är det fråga om en utvidgning av området som enligt förarbetena till lagbestämmelserna för
Nationalstadsparken i sig inte är tillåten. Denna dom har överklagats till Mark- och
miljööverdomstolen.
Kräftriket
Ansökan om planbesked avser student- och forskarbostäder för cirka 150-200 studenter (motsvarar
ungefär 15 trevåningsbyggnader à 12x24 meter). Ett syfte anges vara att den nya bebyggelsen ska
säkerställa bevarandet av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, områdets karaktär som institu-
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tionspark samt de höga naturvärdena på platsen. Ett annat syfte sägs vara att stärka områdets funktion
som målpunkt i Nationalstadsparken och som entré till Brunnsvikens natur- och vattenområde. I startpromemorian berörs knappast effekterna av förtätningen för området med kulturhistoriskt värdefulla
byggnader i parkmiljö mot bakgrund av lagreglerna. Återigen ett förslag som domineras av
exploateringsintresset och som saknar ens en preliminär analys av effekterna för parkens kultur- och
naturvärden.
Uggleviksreservoaren
Planförslaget avser uppförande av en ny vattenreservoar samt rivning av den befintliga reservoaren
uppförd på 1930-talet och grönklassad av Stadsmuseet. Den nya reservoaren blir betydligt högre än den
befintliga och lanseras i planbeskrivningen som ”ett nytt landmärke i stadssiluetten”. Trots en avsevärd
påverkan på landskapsbilden i Nationalstadsparken och trots att ett element i det historiska landskapet
rivs bedöms påverkan som ”måttlig” och planen godtagbar.

Miljökonsekvensbeskrivningen är inte en objektiv prövning
Vid exploatering i Nationalstadsparken ska miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning alltid
genomföras. Beskrivningarna innehåller vanligen utförliga och långa beskrivningar av förekommande kulturhistoriska värden och naturvärden, medan avvägningarna mot dessa värden och
lagreglerna ofta är bristfälliga. Ibland utmynnar analysen endast i ett påstående, utan närmare
motivering – att planförslaget inte medför skada – trots att slutsatsen av analysen borde bli den
motsatta. ”Rimliga alternativ” och ”nollalternativ”, krav enligt lagstiftningen, redovisas på ett sätt så
att de framstår som orealistiska. Bristen på objektivitet är iögonenfallande. Vanligen anges orden
stor, måttlig eller svag för att ange graden av konsekvenser. När det gäller en nationalstadspark får
dock ingen skada alls förekomma, ett faktum som planförfattarna för samtliga åtta studerade
detaljplaneförslag verkar förbise. Lite drastiskt uttryckt kan man säga att miljökonsekvensbeskrivningen inte fungerar som den prövning som avses enligt miljöbalken; i stället blir den,
främst i egenskap av handling benämnd miljökonsekvensbeskrivning, ett kvitto för att lagen följts
och att det är fritt fram för exploatering.
När det gäller riksintressen anses ofta att ”måttligt negativ konsekvens” inte medför påtaglig skada
på riksintresset. Detta trots Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets tolkningar av
begreppet ”påtaglig skada” utifrån propositionen med förslag att införa miljöbalken.
Myndigheternas uttalanden bör tolkas så att all påverkan som inte kan anses bagatellartad innebär
risk för påtaglig skada vilket innebär en låg tröskel för påtaglig skada samt att lagstiftningens syfte
är att skydda riksintressena mot alla sådana åtgärder som medför irreversibel skada på riksintresset.
Vidare bör lagen tolkas så att det är inte bara de kulturhistoriska värdena i sig, exempelvis bevarade
byggnader, utan platsens hela innehåll som vittnesbörd om ett historiskt skeende som ska skyddas.
Begreppet påtaglig skada är således tydligt definierat, men tillämpningen strider mot lagreglerna.

Exempel:
Stallmästaregården
Få negativa konsekvenser anges. Som måttligt negativ konsekvens anges ”Risk att den nya byggnaden
blir alltför framträdande i siktlinjer och som nytt fondmotiv”. Som starkt positiva konsekvenser anges
att ”Stallmästaregårdens kontinuitet som värdshus säkras”, att ”Linneförrådet återtar en historiskt
relevant placering”, att ”Anläggningens sopintag och lastintag mot stranden och mot den
förbipasserande gång- och cykelvägen tas bort” samt att ”Stallmästaregårdens entré mot Annerovägen
förstärks” och som måttligt positiva konsekvenser ”Ny skärmande byggnad mot järnvägsbron”
och ”Ny byggnad får hög arkitektonisk kvalitet” och som en svag positiv konsekvens att ”Den
ostrukturerade parkeringsytan i sydöst försvinner”.
Intrycket blir en mängd positiva effekter och få negativa konsekvenser. Att den allt överskuggande
negativa konsekvensen, den dominerande nya byggnadsvolymen, bör bedömas som lagstridig med
hänsyn till lagreglerna förbigås med tystnad. Det hör också till saken att alla positiva effekter, utom ny
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skärmande byggnad mot järnvägen, kan genomföras utan att överhuvudtaget bygga ett nytt hus; ett
tydligt exempel på en vilseledande miljökonsekvensbeskrivning.
Hasselbacken
I miljökonsekvensbeskrivningen nämns att ”negativa konsekvenser kan uppstå för läsbarheten av
historiska strukturer och samband”. Som negativ konsekvens anges också bland annat den större
sammanlagda bebyggelseytan. Texten är omfattande men det saknas en djupare diskussion om de nya
byggnadernas påverkan på den värdefulla miljön mot bakgrund av lagen. I stället anförs
exempelvis: ”Ett genomförande av detaljplanen bidrar till att Djurgården behåller karaktären av
nöjesetablissemang med lång historisk kontinuitet, vilket är positivt för de kulturhistoriska värdena”
och ”De nya byggnaderna är anpassade i volym och utformning till omgivande nöjes- och evenemangsmöjligheter från skilda tider i delområdet”. Som slutsats anges att ”Trots förslagets negativa
konsekvenser bedöms förslaget som förenligt med intentionerna i Vård- och utvecklingsplanen för
Kungliga nationalstadsparken”. Den överstora ytan och försvårandet av den historiska läsbarheten
bedöms alltså i realiteten inte som skada, d.v.s. inte som en negativ påverkan av betydelse.
Östra Hagastaden
I miljökonsekvensbeskrivningen anges: ”Upplevelsen av omgivningen, stadsbilden och samspelet med
byggnaderna [de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna] kommer att förändras påtagligt”. Vidare
anges att ”Siktstråken från parken har förändrats över tid i och med att staden byggts ut. Stenstaden är
redan idag märkbar i fonden mot parklandskapet från många utsiktspunkter. Samtliga vyer bedöms
därför vara relativt tåliga mot förändringar”. Det är anmärkningsvärt att planförfattaren tycks anse att
tidigare negativa förändringar bereder vägen för ytterligare negativa förändringar. Analysen är i övrigt
mycket vag när det gäller påverkan på kulturhistoriska värden. Trots konstaterandet om påtagliga
förändringar nämns överhuvudtaget inte påverkan på Nationalstadsparkens kulturvärden i den samlade
bedömningen av planförslagets konsekvenser.
Norra Frösundavik
Gården Annelund är byggnadsminne och representativ för en rad gårdar kring Brunnsvikens stränder
från 1700-talet, och är dessutom en av få gårdar som fortfarande finns kvar. I miljökonsekvensbeskrivningen anges: ”De två historiska gårdsmiljöerna utmed Lings väg ligger som historiska öar i
landskapet med senare tillkomna anläggningar som parkeringsplats och dagvattendamm. Den
funktionella, visuella och fysiska kopplingen mellan de två enheterna är inte längre tydlig. Med den
nya byggnaden kommer gårdarna ytterligare att förlora sitt historiska och geografiska sammanhang.
Den nya bebyggelsen bedöms bidra till att gårdarna och vägavsnittet minskar i betydelse som bärare av
platsens historia, vilket försvårar möjligheten att utläsa och uppfatta platsens historiska berättelse och
tidsdjup”. Trots denna negativa inverkan på kulturvärdena anses planförslaget kunna genomföras med
motiveringen ”Den nya bebyggelsen har dock på flera sätt anpassats till platsen”.
Trots att förslaget således genom ett nytt stort byggprojekt innebär ett intrång in i Nationalstadsparken
förs det ändå fram för planprövning. Det anges t.o.m. att denna förändring ”bedöms inte skada de
värden som bestämmelserna för Nationalstadsparken avser att skydda”.
Bergshamra
I miljökonsekvensbeskrivningen påtalas: ”Det är den föreslagna bebyggelsens synlighet från det
känsliga parklandskapet runt Brunnsviken, främst dess västra strand, som ger upphov till negativa
konsekvenser för Nationalstadsparkens kulturvärden”. Den nya bebyggelsen utökar ”det bebyggda
inslaget på Brunnsvikens östra strand vilket inverkar negativt på upplevelsen av helhetslandskapet med
parker och naturscenerier. Från delar av Tivoliparken tecknar sig nya byggnader mot himlen och
förändrar landskapets siluett”. Vidare anges att ”Den nya bebyggelsen blir synlig ovan, och vintertid
även genom, den gröna ridån, - landskapsväggen -, längs Brunnsvikens östra strand”, samt att det
bebyggda inslaget ökas i vissa vyer där vyn från Tivoliparken påverkas mest.
Trots dessa negativa effekter blir ändå slutsatsen att ”Tillskottet av bebyggelse utmanar dock inte
landskapets dominans i de vyer som studerats” samt ”Sammantaget bedöms att konsekvenserna av att
riva befintligt parkeringshus och anlägga bebyggelse enligt planförslaget blir små ur
kulturmiljösynpunkt.”
Gröna Lund
I miljökonsekvensbeskrivningen anges: ”Ny berg- och dalbana eller andra höga attraktioner kommer
att skymma Hasselbacken och närliggande byggnader från vissa vypunkter. Från vissa vinklar på

13
Solliden på Skansen kan några av stadens kyrktorn komma att skymmas av en hög åkattraktion.
Påverkan på vyerna från viktiga utgångspunkter bedöms delvis vara positiva då dagens oordnade
situation ersätts med en medvetet planerad bebyggelse, samtidigt bedöms ny attraktion ge små till
måttliga negativa konsekvenser för riksintresset”.
Som sammanfattande kommentar anges: ”De negativa konsekvenserna för riksintresset bedöms bli
måttliga och i hög grad avhängiga exakt placering och utformning av nya åkattraktioner”. Påverkan på
riksintresset bedöms alltså bli ”måttlig”, inte ”obetydlig” vilket enligt Naturvårdsverkets och
Riksantikvarieämbetets tolkningar av propositionen för miljöbalken är kriteriet för att påverkan inte ska
bedömas som påtaglig. Som ovan nämnts har nu beslutet att anta förslaget till detaljplan upphävts av
mark- och miljödomstolen med hänvisning till att förslaget innebär en utvidgning av området för
verksamheten i strid med lagbestämmelserna för Nationalstadsparken. Denna dom har överklagats till
Mark- och miljööverdomstolen.

Formuleringar utan laggrund florerar i planhandlingarna
Det är inte ovanligt att planförfattarna lägger in egna hemgjorda värderingar som stöd för
ett genomförande av planförslag, som medför negativa konsekvenser för parkens värden.
Dessa uttalanden, ofta påverkade av aktuella modeuttryck, saknar stöd i riktlinjerna i de
kommunala planerna. Detta är ytterligare en faktor som leder till brist på objektivitet i
handlingarna.
Projekten och dess konsekvenser ska så sakligt som möjligt och utan subjektiva värderingar
beskrivas i planhandlingarna. Dessa har med tiden kommit att bli mycket omfattande – ofta
flera hundra sidor för ett planärende. Handlingarna innehåller påfallande många
upprepningar. Bristen på koncentration innebär att det krävs lång tid för läsaren att sätta sig
in i förslagen. Denna faktor liksom de hemsnickrade formuleringarna är ytterst ett hot mot
demokratin.

Exempel:
Stallmästaregården
Den nya byggnaden, avsedd för hotell och konferens, skulle bli mycket dominerande i den idag väl
sammanhållna kulturhistoriskt värdefulla miljön. Byggnaden föreslås få fasader i grönmålad plåt och
utformas med ett tältliknande tak. I planbeskrivningen anges att ”Med sitt moderna formspråk är
byggnaden inspirerad av det sena 1700-talets parkbyggnader och stödjer därigenom Stallmästaregårdens historiska koppling till de gustavianska parkerna vid Brunnsviken”. Vidare anges
att ”Kulörerna ska bidra till att den nya byggnaden på avstånd smälter in bland omgivande träd och
grönska i stället för att läsas samman med den historiska bebyggelsen” samt att ”Förvaltningens
bedömning är emellertid att byggnaden funnits lämplig och därmed inte faller inom kategorin
´olämpliga tillbyggnader eller stilbrott´”.
Här föreslås alltså en byggnad som dels är för stor och dels har en extremt modern utformning med
brist på försök till anpassning till den känsliga miljön. Genom sina anmärkningsvärda uttalanden ur
egen fatabur försöker planförfattaren trolla bort det faktum att förslaget helt strider mot riktlinjerna för
Nationalstadsparken, där anpassning till den befintliga kulturmiljön är ett krav.
Hasselbacken
De förslagna nya byggnaderna framför Hasselbackens huvudbyggnad kommer att bli mycket
dominerande genom sin storlek och genom att skymma huvudbyggnaden i vyer från Djurgårdsvägen. I
planbeskrivningen anges: ”Fasadernas struktur av vertikala trälameller refererar till trädens stammar
och bjälklagskanterna till landskapets terrasseringar. Tillsammans skapar de en komposition av
horisontellt och vertikalt som flätas samman i ett samspel med de omkringliggande träden”.
Planförfattaren försöker dölja besvärande fakta att de nya byggnaderna är för stora, skymmer den
befintliga huvudbyggnaden från Djurgårdsvägen och innebär ingrepp i den gröna trädridån med en
skönmålande beskrivning som saknar verklighetsförankring.
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Östra Hagastaden
I planbeskrivningen anges att ”I betydelsefulla siktvinklar mellan parkerna, Haga och Bellevueparken,
och Stallmästaregården blir den tillkommande bebyggelsen ett tydligt tillägg” samt ”Upplevelsen av
omgivningen, stadsbilden och samspelet med byggnaderna kommer att förändras påtagligt. Hur
förändringen upplevs ligger hos betraktaren”.
Ett ”tydligt tillägg” är idag ett i debatten positivt laddat begrepp som kan stå i direkt motsats till den
anpassning och det samspel med den befintliga miljön som anges som krav i riktlinjerna. Här handlar
det om en påtaglig förändring i strid med lagbestämmelserna för en nationalstadspark som ska bedömas
med kompetens; detta är inte en fråga om vilken uppfattning betraktaren har!

Utveckling av verksamheter utöver riktlinjerna
De attraktiva besöksmålen lockar företag som ser möjligheter till stora vinster genom ”utveckling
av verksamheterna”. De förslag som presenteras är inte bara för omfattande. Dessutom innehåller de
nya verksamheter, varav en del ligger i gränszonen för nya verksamheter och en del är helt nya.
Sådana förändringar av verksamheten strider mot lagbestämmerna. Det finns också gränser för
omfattningen av utveckling av befintliga verksamheter, som fanns före lagbestämmelsernas
införande, med hänsyn till negativa effekter för kultur- och naturvärden. Den begränsning som
gäller är att ”kompletteringen behövs för verksamhetens fortsatta existens”.

Exempel:
Hasselbacken
I planförslaget föreslås en utökad byggrätt med 5800 kvm för hotell, restaurang, lokal för kulturändamål t.ex. utställningar, musikpaviljong och spa. Utställningslokal och spa är helt nya verksamheter,
vilka således strider mot lagreglerna. 74 nya hotellrum är en 65-procentig utökning av hotellkapaciteten,
vilket får ses som betydligt mer än en komplettering, snarare bör projektet bedömas som ett nytt hotell.
Norra Frösundavik
I planbeskrivningen anges att ”Byggrätten i gällande detaljplan upphävs och ersätts med en ny byggrätt
för ca 17500 m2 ljus BTA kontor som är bättre anpassad till Nationalstadsparken.” Formuleringen är
ett försök att dölja det faktum att det inte finns någon byggrätt överhuvudtaget eftersom genomförandetiden för detaljplanen löpt ut. Dessutom anges det, som tidigare nämnts, i den fördjupade
översiktsplanen att ”Detaljplan för SAS` huvudkontor innehåller en outnyttjad byggrätt vars genomförandetid löpt ut. Detaljplanen bör ändras så att byggrätten släcks ut”. Det finns alltså ingen byggrätt.
Trots detta föreslås en ny stor byggrätt för en helt ny verksamhet, kontor, i Nationalstadsparken.
Bergshamra
Även om platsen för bebyggelsen redan är ianspråktagen av ett befintligt parkeringsgarage innebär
dock planförslaget med ny bostadsbebyggelse med upp till sju våningar en helt ny verksamhet, som
dessutom genom byggnadshöjderna kommer att bli mycket mer framträdande i stadsbilden jämfört med
det tidigare garaget. Med tanke på att marken redan är ianspråktagen för bebyggelse och med hänsyn
till det utsatta läget intill en starkt trafikerad väg borde en viss bebyggelse kunna godtas under
förutsättning att vyerna från parken inte skadas, vilket dock förutsätter en betydligt lägre bebyggelse.
Det aktuella granskningsförslaget uppfyller inte detta krav. Planförslaget innebär dessutom en
utvidgning på idag obebyggd mark.
Kräftriket
Även om det finns ett visst sammanhang mellan studentbostäder och Universitetet är detta ett långsökt
sammanhang sett utifrån reglerna för kompletteringar i Nationalstadsparken, en bebyggelse som
dessutom skulle förorsaka stor skada genom att karaktären av byggnader med högt kulturhistoriskt
värde i grönska skulle förändras till tät bebyggelse. Vyerna mot de befintliga byggnaderna skulle
blockeras och de gröna värdena elimineras.
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Brist på anpassning i gränszonerna
Skyddet av en nationalstadspark omfattar inte bara själva parkområdet utan också gränszonerna,
inramningen av parken. Detta innebär krav på anpassning, kanske främst genom att undvika
skalförskjutningar i form av höga hushöjder inom zonen i anslutning till parken.

Exempel
Östra Hagastaden
Planförslaget kommer att medföra en kraftig förändring av upplevelsen av Nationalstadsparken och
därmed en minskning av det kulturhistoriska värdet genom att vyerna från parken i högre grad kommer
att domineras av tät och hög bebyggelse; dels genom att en stor del av den nya bebyggelsen kommer att
ligga inom och direkt intill Nationalstadsparken och dels genom det höga huset utanför parken. Staden
flyttar närmare Nationalstadsparkens landskapsrum genom att negativt påverka siktlinjerna från
strategiska platser i parken. I planbeskrivningen beskrivs förslaget skönmålande som ”ett omhändertaget möte med Nationalstadsparken”.
I planhandlingarna anges att ”Med den färdigställda och pågående bebyggelsen i Hagastaden förstärks
stadens närhet oavsett om östra delen av Hagastaden byggs eller inte. Alla vyer bedöms därför vara
relativt tåliga mot förändringar”. Planförfattarens argumenterar således för att tidigare bebyggelse är ett
skäl för ytterligare exploatering med dess ökade negativa effekter.
Norra Frösundavik
Den nya bebyggelsen föreslås inom Nationalstadsparken. I miljökonsekvensbeskrivningen anförs
att ”Den östra sidan av E4 kan komma att läsas samman med stadsbebyggelsen på västra sidan och inte
längre uppfattas som en del av Brunnsvikens parkmiljö och Nationalstadsparken”. Stadsgränsen flyttas
således in i Nationalstadsparken, vilket strider mot lagreglerna för Nationalstadsparken och riktlinjerna
i planerna.
Gröna Lund
I miljökonsekvensbeskrivningen anges att ”Påverkan på vyerna från viktiga utsiktspunkter bedöms
delvis vara positiva då dagens oordnade situation ersätts med en medvetet planerad bebyggelse,
samtidigt bedöms nya attraktioner ge upphov till små till måttliga negativa konsekvenser för
riksintresset.”
De nya höga åkattraktionerna i gränszonen för Nationalstadsparken kommer alltså att
medföra ”måttliga negativa konsekvenser” vilket måste bedömas som en negativ påverkan av betydelse
och som alltså strider mot lagreglerna för Nationalstadsparken. Som ovan nämnts har beslutet att anta
förslaget till detaljplan upphävts av mark- och miljödomstolen en dom som överklagats till Mark- och
miljööverdomstolen.

Den föreslagna nya byggnaden vid Stallmästaregården dominerar i miljön och skulle med den kraftiga
kontrasten i arkitektoniskt uttryck medföra en förvanskning av den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Foto ur
planhandlingarna.
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Den i Norra Frösundavik föreslagna nya byggrätten och nya verksamheten skulle medföra att stadsfronten
flyttar in i Nationalstadsparken. Den historiska läsbarheten utmed Lings väg skulle försvagas. Foto ur
planhandlingarna.

Sammanfattande kommentar







I inledningsskedet är projekten nästan undantagslöst för stora och dominerande.
Miljökonsekvensbeskrivningarna är inte objektiva. De används inte som de verktyg som de är
avsedda att utgöra i prövningen; de utformas främst med syftet att projekten till varje pris ska
genomföras enligt förslagen.
Analysen och logiken brister i bedömningarna och förslagen beskrivs positivt med argument
som inte har stöd i lag och riktlinjer.
Nya verksamheter föreslås, verksamheter som inte kan bedömas som utveckling av befintliga
verksamheter som fanns före inrättandet av Nationalstadsparken, och befintliga verksamheter
föreslås kunna utvecklas i orimlig omfattning med hänsyn till riktlinjerna för hänsyn till
kultur- och naturvärden.
Utanför Nationalstadsparkens gränser eller i anslutning till gränserna föreslås bebyggelse som
negativt påverkar upplevelsen av parken och landskapsrummen.
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5. Hur har skyddsreglerna enligt propositionen
tillämpats?

Fiskartorpet. Foto Lars Nyberg.

Av analysen ovan framgår att exploateringsintressena får stor tyngd i ärendeprocesserna och att de
skyddade värdena i Nationalstadsparken ofta negligeras i hanteringen av plan- och byggärenden.
Trots att planhandlingarna är utförliga och innehåller miljökonsekvensbeskrivningar uppvisar de
stora brister i både analys och slutsatser. Underlaget har således stora brister som består under
processerna och som också påverkar länsstyrelsens bedömning och domstolarnas domar.
Vi noterar att det råder en stor skillnad mellan lagens intention och tolkningarna i planärendena och
anser att förslagen i vissa fall måste bedömas som lagstridiga. Vi frågar oss därför hur bedömningarna i plan- och byggprocesserna förhåller sig till förarbetena, till propositionen. För att
fördjupa den analysen gör vi i det följande en jämförelse med uttalandena från olika parter inför
införandet av lagbestämmelserna
för nationalstadsparker som de anges i propositionen.
(Regeringens proposition 1994/95:3. Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården.)
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Skydd av det historiska landskapet – anpassning till kultur- och naturmiljö
Propositionen
I UNESCO:s arbete för att skydda det globala kulturarvet används uttrycket historiska landskap för att
beteckna ett område som har särskild betydelse därigenom att det på grund av människans utnyttjande
uppvisar eller representerar ett samhälles värden såväl i form av påtagliga fysiska spår, som genom
kulturellt eller historiskt bestämda associationer. […] Samspelet mellan natur- och kulturvärden i
området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården i Stockholms län och områdets betydelse i ett
kulturellt och historiskt perspektiv gör att området som helhet väl uppfyller UNESCOS:s kriterier på ett
historiskt landskap. (s 8-9, Allmänna utgångspunkter)
Det särskilda skydd mot ingrepp som bör omgärda en nationalstadspark bör därför utformas så att
åtgärder får vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det
historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas. (s 33, Bestämmelser om nationalstadsparker…)
Riksantikvarieämbetet framhåller att Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården även i ett internationellt
perspektiv är unikt och att området genom sitt centrala läge i Stockholmsregionen ständigt är
exploateringshotat. Ämbetet finner det synnerligen angeläget att hela området ges ett långsiktigt och
effektivt skydd. (s 35, Nationalstadsparken Ulriksdal – …, Landets första nationalstadspark)

Kommentar:
Nationalstadsparken uppfyller således som helhet UNESCO:s kriterier för ett historiskt landskap.
Möjligheterna till exploatering är mycket begränsade och åtgärder får vidtas endast om det
historiska landskapets kultur- och naturvärden inte skadas. Åtgärder ska utföras så att de angivna
skyddsvärdena inte utsätts för någon negativ inverkan av betydelse.
Nationalstadsparken är skapad genom kungligt inflytande under flera hundra år. Detta har resulterat
i ett mjukt landskap som kännetecknas av ett samspel mellan skogsbackar, öppna naturmarker och
parker och med många välbevarade byggnader av hög arkitektonisk och konsthistorisk klass. Här
möter vi många lager – Karl XI:s kungliga jaktpark som utvecklades till lustpark i mitten av 1700talet, utvidgningen av parken med Brunnsviken under Gustav III:s tid, Södra Djurgårdens
parklandskap som utvecklades av Karl XIV liksom exercisfältet Ladugårdsgärde samt de många
monumentala villamiljöerna. Denna under lång tid utvecklade parkmiljö har också inspirerat många
konstnärer och författare; att fortfarande kunna möta oförändrade miljöer som inspirerade till måleri,
författarskap och musik förmedlar viktiga associativa och immateriella värden. Analysen av ärendena ovan visar tyvärr en stor brist på kunskap och förståelse för det historiska landskapets värden.
Nationalstadsparkens centrala läge innebär ett högt exploateringstryck. Till synes små förändringar i
varje enskilt ärende kan sammantagna komma att innebära konsekvenser som kraftigt strider mot
syftet med en nationalstadspark och skadar det historiska landskapet. Erfarenheterna av genomförda
projekt och hanteringen av pågående exploateringsärenden visar att dessa projekt leder till en
fortlöpande fragmentering av det historiska landskapet och därmed att oersättliga värden förstörs.

Avvägning mellan exploaterings- och bevarandeintressen
Propositionen
All nybebyggelse inom området skall enligt programmet anpassas till natur- och kulturmiljön. Det
innebär att möjligheterna till sådan bebyggelse är mycket begränsade. (s 25, Exploateringsintressen och
skyddsbehov, Kommunernas program…)
När nu en bestämmelse till skydd för nationalstadsparker införs i 3 kap. bör några undantag för dessa
ändamål [utveckling av tätorter och lokalt näringsliv] inte medges. För nationalstadsparker föreslås
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därför gälla att i dag oexploaterade områden inte får exploateras. (s 32, Bestämmelser om nationalstadsparker…)
Inom ramen för skyddet bör det vara möjligt att uppföra ett begränsat antal nya byggnader inom
bostadsområdena och inom områdena med byggnader för högre utbildning och vetenskaplig forskning,
museiverksamhet, idrott och rekreation. Det bör också vara möjligt att bygga om och anpassa befintliga
byggnader efter verksamhetens behov. Byggnadsområdena får således inte utvidgas, men väl
kompletteras om detta inte medför skada på områdets natur- och kulturvärden. (s 43. Konsekvenser för
kommunernas planering, Förutsättningar för förändrad markanvändning, Regeringens bedömning)
Vid eventuell omvandling och komplettering bör särskilt uppmärksammas åtgärdernas form och skala
samt att karaktären av byggnader i parkmiljö bevaras. (s 46, Konsekvenser för kommunernas planering,
Förutsättningar för ändrad markanvändning, Regeringens bedömning)
En utgångspunkt vid prövning av frågor om ändrad markanvändning skall vara att områdets
huvudstruktur vad avser natur- och bebyggelseområden inte ska ändras samtidigt som byggnader och
bebyggelsemiljöer som ingår i nationalstadsparken på sikt bör användas endast för ändamål som kan
förenas med nationalstadsparkens syfte. (s 46, Konsekvenser för kommunernas planering,
Förutsättningar för förändrad markanvändning, Regeringens bedömning)
Det skall dock kraftigt understrykas att det inte är avsett att vara möjligt att med successiva beslut
ytterligare minska de ”gröna” områdena i en nationalstadspark. … Skaderekvisitet har inskränkts
från ”påtaglig skada” till enbart ”skada”. Med begreppet påtaglig skada avses åtgärder som kan ha en
bestående negativ inverkan på de skyddade intressena eller som tillfälligt kan ha stor negativ inverkan
på dessa. Med skada i den nu aktuella bestämmelsen avses negativ inverkan av någon betydelse för de
angivna värdena. (s 49-50, Författningskommentar)

Kommentar:
Av propositionen framgår således att möjligheterna till kompletterande bebyggelse är mycket
begränsade och endast får ske om exploateringen inte leder till intrång i parklandskapet eller negativ
påverkan på kultur- och naturvärden. Regeringen påtalar vikten av att sådana åtgärders form och
skala uppmärksammas samt att karaktären av byggnader i parkmiljö bevaras. Kompletteringar får
inte leda till att byggnadsområdena utvidgas. Idag oexploaterade områden får inte exploateras.
Bland exemplen ser vi anmärkningsvärt nog både inom parken och i anslutning till parken
storskaliga helt nya projekt som Norra Frösundavik, Bergshamra, Östra Hagastaden, Kv. Stettin och
Kräftriket som medför en kraftig negativ påverkan. Norra Frösundavik, Östra Hagastaden och
Gröna Lund innebär att oexploaterad mark inom parken tas i anspråk. Bergshamra avser ny
bebyggelse på idag bebyggd plats, men med utökning på idag obebyggd mark. I Kräftriket föreslås
en omfattande exploatering, i och för sig inom ett idag. bebyggt område, men den tänkta täta
bebyggelsen skulle innebära en radikal förändring av karaktären med dess tidstypiska
institutionsbyggnader inbäddade i grönska. Bland exemplen ser vi också mindre projekt, som dock
är storskaliga i sitt sammanhang, i anslutning till attraktiva besöksmål, som exempelvis
Stallmästaregården och Hasselbacken.

Verksamheternas innehåll
Propositionen
…nya upplåtelser på Norra Djurgården bör komma i fråga endast för institutionskomplexets behov av
utveckling. Upplåtelser som står i konflikt med bevarande av områdets kulturvärden bör inte kunna
göras. (s 22, Exploateringsintressen och skyddsbehov, Tidigare ställningstaganden)
Möjligheter till nybebyggelse skall i första hand tas tillvara för behov av nationell betydelse eller som
har naturliga samband med befintliga verksamheter. (s 25, Exploateringsintressen och skyddsbehov,
Kommunernas program…)
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Det följer av syftet med nationalstadsparken att områdets huvudstruktur vad avser natur- och
bebyggelseområden inte får ändras. Nya byggnader och anläggningar som inte behövs för att befintliga
verksamheter skall kunna fungera bör därför i princip inte medges. Skyddet torde däremot inte hindra
etablerade verksamheter inom eller intill nationalstadsparken från att fungera och utvecklas i anslutning
till tidigare ianspråktagna områden. (s 43, Konsekvenser för kommunernas planering, Förutsättningar
för förändrad markanvändning, Regeringens bedömning)
Bebyggelsemiljöer som ingår i nationalstadsparken bör användas endast för ändamål som kan förenas
med nationalstadsparkens syfte. (s, 46, Konsekvenser för kommunernas planering, Förutsättningar för
förändrad markanvändning)

Kommentar:
I propositionen betonas således att exploatering endast får ske för verksamheter som motsvarar
Nationalstadsparkens syfte och som inte står i konflikt med bevarande av kulturvärden. Det ska
dock finnas visst utrymme för att utveckla befintliga verksamheter.
De nämnda exemplen Bergshamra (bostäder), Norra Frösundavik (kontor) och Kräftriket
(studentbostäder) innebär samtliga helt nya verksamheter utan anknytning till pågående verksamhet
på platsen. I mindre skala gäller detta även exempelvis Hasselbacken (utställningslokal, spa). I flera
fall synes utveckling av befintlig verksamhet ske i orimligt stor omfattning mot bakgrund av den
inriktning för kompletteringar av verksamheter som anges i propositionen.

Övergång till parken i gränszonerna
Propositionen
S.k. buffertzoner behöver inte ingå i område [av riksintresse] av det skälet att staten är garanterad en
ingripandemöjlighet om ett expansionsanspråk, som påtagligt skulle skada riksintresset, skulle dyka
upp i denna buffertzon. Plan- och bygglagens regler medger nämligen att staten, d.v.s. i första hand
länsstyrelsen, kan ingripa mot kommunala beslut som innebär att ett riksintresse hotas, oavsett om
hotet ligger inom ett område av riksintresse eller i sådan närhet av området att riksintresset hotas. (s 34,
Nationalstadsparken Ulriksdal -…, Landets första nationalstadspark)
Förslag om tillkommande bebyggelse, anläggningar eller andra åtgärder i områden som direkt gränsar
till parken, bör bedömas med utgångspunkt från att parkens natur- och kulturvärden inte får utsättas för
påtaglig skada. (s 46, Konsekvenserna för kommunernas planering, Förutsättningar för förändrad
markanvändning)

Kommentar:
I propositionen betonas vikten av att åtgärder som gränsar till Nationalstadsparken inte får vara av
den arten att parkens värden utsätts för påtaglig skada. Analysen av ärendena visar dock att detta
villkor inte beaktas i buffertzonerna. Argumentationen i planhandlingarna för del av Norra
Djurgårdsstaden, Östra Hagastaden, Norra Frösundavik och Gröna Lund visar ringa förståelse för
hur det historiska landskapet bör möta staden utan att påverkas negativt. Tvärtom lyfts redan
tidigare för parken påträngande bebyggelse fram som argument för fortsatt byggande av samma slag.
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Förslaget för Östra Hagastaden skulle innebära ett brutalt möte med Nationalstadsparken. Foto ur planhandlingarna.

Föreslagen ny bebyggelse vid Hasselbacken skulle dominera och skymma värdshuset, utgöra ett ingrepp i det
gröna stråket utmed Djurgårdsvägen och försvåra den historiska läsbarheten. Foto ur planhandlingarna.

Föreslagen bostadsbebyggelse i kv. Triangeln i Bergshamra skulle bli ett nytt dominerande inslag i vyer från
Nationalstadsparken och också innebära en helt ny verksamhet. Dessutom skulle hittills obebyggd mark tas i
anspråk. Foto ur planhandlingarna.
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Sammanfattande kommentar





Trots att ett viktigt kriterium för Nationalstadsparkens höga värde är att parken uppfyller
kriterierna för historiska landskap saknas analyser av effekterna för dessa värden ofta i
miljökonsekvensbeskrivningar och andra analyser i plan- och byggprocesserna.
Avvägningarna mellan varsamhet om parkens värden och intresset att exploatera sker närmast
undantagslöst på bekostnad av bevarandevärdena. De tydliga reglerna enligt propositionen för
begränsad exploatering följs inte.
Utveckling av befintliga verksamheter i alltför stor omfattning och helt nya verksamheter har
medgetts eller prövas i pågående ärenden, vilket strider mot inriktningen enligt propositionen.
Lagbestämmelserna innebär att åtgärder inte får vidtas utanför riksintressets gräns som
påtagligt skadar riksintresset. Denna aspekt negligeras i ett stort antal ärenden.
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6. Avslutande kommentar och förslag

Rosendal, ekar. Foto Lars Nyberg.

Det råder således idag ett starkt exploateringstryck på Nationalstadsparken med många förslag till
projekt. Analysen av hanteringen för avgjorda och pågående ärenden inom Nationalstadsparken
samt avstämningen mot inriktningen för skyddet som den anges i propositionen visar att det
lagstadgade skyddet av parken inte uppnås i plan- och byggprocesserna. En oroande ärendepraxis
har etablerats hos myndigheterna, en praxis som bejakar alltför omfattande exploatering och visar
brist på hänsyn till kultur- och naturvärdena enligt de preciseringar som anges i propositionen.
Denna praxis håller på att bli ”norm” och innebär en stor risk för fortsatt hantering i samma anda
och därmed en allt större kumulativ skada.
Det är därför hög tid att inse hoten och förebygga den kumulativa negativa effekten, som blir en
följd om aktuella projekt genomförs i föreslagen omfattning och utformning. Detta är en
förutsättning för att parklandskapet med dess höga kultur- natur- och rekreationsvärden ska kunna
bevaras för framtiden.
Vi som står bakom denna utredning anser att det krävs kraftfulla åtgärder från berörda myndigheter
för att få till stånd en ärendehantering som följer lagstiftningens intentioner. Vi bistår gärna i detta
arbete med förslag utifrån propositionen och våra erfarenheter, exempelvis i form av en Agenda för
Nationalstadsparken som komplement till de av länsstyrelsen och kommunerna framtagna planerna
med riktlinjer.
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Bilaga
Riktlinjer för ärendehantering
Kungliga nationalstadsparken
För att skydda parkområdet med dess stora kulturhistoria värden och naturvärden från omfattande
hot om exploatering inrättades Kungliga nationalstadsparken 1995 som den första nationalstadsparken i världen. Lagtexten lyder (4 kap. 7§ i 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. Trots bestämmelserna i andra stycket får en åtgärd som innebär ett
tillfälligt intrång eller en tillfällig skada i en nationalstadspark vidtas, om
1. åtgärden höjer parkens natur- och kulturvärden eller tillgodoser ett annat angeläget allmänt intresse,
och
2. parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång eller en obetydlig skada.

Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården utgör också med hänsyn till de natur- och kulturvärden
som finns i området i sin helhet riksintresse (4 kap. 1 § miljöbalken).
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om
1. det inte möter något hinder enligt 2–8 §§ och
2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärde

Området ingår också i riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115) samt i
riksintresset för Solna (AB 37). Följande dokument har utarbetats som stöd för ärendehanteringen:

Länsstyrelsen: Framtidens Nationalstadspark, handlingsprogram del 1: Vision
och förutsättningar, 2006
Program som utförligt beskriver området och anger inriktningen för arbetet att beskriva
förutsättningarna för förvaltning, vård och skötsel. Som förutsättningar för att värdena ska kunna
bevaras och utvecklas anges bl.a.
• Att de karaktäristiska huvuddragen i den historiska markanvändningen bevaras och vid behov förstärks
utifrån en medvetenhet om det historiska landskapets olika tidsperioder.
• Att det historiska landskapets medvetet gestaltade vyer och utblickar tas till vara.
• Att de historiska bebyggelse- och parkmiljöerna värnas så att dess karaktärsdrag och kvaliteter består.
• Att landskapets och bebyggelsemiljöernas kvaliteter värnas som en grund för områdets attraktionskraft.

Länsstyrelsen: Framtidens Nationalstadspark, handlingsprogram del 11:
Åtgärder och utveckling, 2006
Handlingsprogram med förslag till åtgärder för hur parken ska utvecklas på ett framgångsrikt sätt.

Länsstyrelsen: Vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken,
2012
Enligt nationalstadsparksförordningen (2009:55) ska det för en nationalstadspark finnas en vårdoch utvecklingsplan:
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Syftet med planen är att ge en samlad bild av de mål och riktlinjer för parkens vård och utveckling som
finns i planer enligt plan- och bygglagen (2011:90), utredningar, program och annat planeringsunderlag.
Den ska kunna användas som grund för inriktning och prioriteringar i fråga om parkens skötsel,
underhåll och utveckling. (Nationalstadsparksförordning 2009:55)

Planen innehåller en utförlig beskrivning av Nationalstadsparken och anger nuläge och framtida
utveckling – mål och värden som bör tas tillvara och utvecklas – för femton delområden.

Översiktsplan för Nationalstadsparken, Stockholmsdelen, 2009
Planen innehåller riktlinjer för tio delområden inom kommunen.
För fyra av områdena som domineras av parklandskap och natur (Norra Djurgården,
Ladugårdsgärde-Kaknäs, Södra Djurgården samt Haga Brunnsviken) anges att möjligheterna till
förtätning och utvidgning av befintliga bebyggelsemiljöer är starkt begränsad samt att nya
trafikalstrande verksamheter bör undvikas. Haga-Brunnsviken bevaras i sin helhet som landskapspark.
För fem mer bebyggda områden (Vetenskapsstaden, Idrottsparken, Gärdesstaden, Museiparken och
Evenemangsparken) – anges att de kan förändras och kompletteras om ej skada sker på kultur- och
naturvärden. För Skeppsholmen medges att endast enstaka nya byggnader medges.
Norra Djurgården, Ladugårdsgärde-Kaknäs, Södra Djurgården,
• Möjligheten att förtäta eller utvidga befintliga bebyggelsemiljöer inom området är starkt begränsad.
• Kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader och miljöer bevaras med parker, trädgårdar och särskilt
värdefull vegetation.

Haga-Brunnsviken (Stockholmsdelen)
• Inom Bergianska trädgården bör verksamheten kunna utvecklas, samtidigt som det historiska
landskapets natur- och kulturvärden bevaras.

Vetenskapsstaden
• Utbyggnadsmöjligheter finns inom Vetenskapsstaden samtidigt som landskapets karaktär, natur- och
kulturvärden bevaras. Albano reserveras som ett förändringsområde med tät bebyggelse.
• Kulturhistoriskt och arkitektoniskt särskilt värdefulla byggnader och miljöer bevaras. Närmast
Brunnvikens vattenspegel bevaras landskapets karaktär.

Idrottsparken
• Områdets karaktär av anläggningar i ett äldre park- och naturlandskap består. Det centrala
landskapsrummet förblir obebyggt.
• För att bibehålla områdets attraktivitet behöver verksamheter och anläggningar kunna
vidareutvecklas och förnyas. Inom området finns möjligheter till förändringar, framför allt inom
Storängsbotten, under förutsättning att områdets karaktär och naturvärden bevaras.
• Kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader och miljöer med parker bevaras.

Gärdesstaden
• Gärdesstaden vidareutvecklas som ett bebyggt område med bevarade värden för natur och kultur.
• Områdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden bevaras – byggnader, parker, gator och
esplanaden. Miljöprogrammet för området från 1991 Gärdet – tidig funktionalism ger vägledning för
bevarandet.

Museistaden
• Museiområdet utgör ett viktigt besöks- och turistmål. För att bibehålla områdets attraktivitet behöver
verksamheter och anläggningar kunna vidareutvecklas och förnyas. Inom området finns möjligheter till
förändring under förutsättning att dess karaktär samt natur- och kulturvärden bevaras.
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Evenemangsparken
• För att bibehålla områdets attraktivitet som evenemangspark behöver verksamheter och anläggningar
kunna vidareutvecklas och förnyas.
• Områdets karaktär och särskilda kulturhistoriska värden i byggnader, parker och miljöer bevaras.
Särskilt värdefulla naturmiljöer bevaras.
• Området bedöms tåla viss komplettering och förändring. Det stora trycket på området innebär att även
relativt små kompletteringar bör föregås av detaljplanering.

Skeppsholmen
• Området utgör ett viktigt besöks- och turistmål. För att bibehålla områdets attraktivitet behöver
verksamheter och anläggningar kunna vidareutvecklas och förnyas. Det ska inte uteslutas att miljön
kan kompletteras med någon enstaka ny byggnad, om den placeras och utformas med särskild omsorg.
• Öarnas helhetsmiljö – vackra kulturhistoriskt värdefulla byggnader i lummig park- och
skärgårdsmiljö – bevaras.

Fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken, Solnadelen, 2008 och 2016
Som riktlinjer för byggande i Nationalstadsparken anges:
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 kulturmiljö synpunkt 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.
Byggande på annan obebyggd mark än naturområden: På platser där det är angeläget att svaga
natur eller 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
lagbestämmelserna för nationalstadspark trädde ikraft 1995. Skälet är att sådana verksamheter ska ges
rimliga möjligheter att bedrivas och utvecklas. […] Kompletteringen får inte ske utanför befintliga
bebyggelseområden så att de utvidgas, utan kompletteringen måste ske som förtätning inom dessa.
Förtätningen inom bebyggda områden med parkkaraktär får inte innebära att väsentliga miljövärden
inom dessa områden skadas. Sammanbyggande, tillbyggnader och bebyggande av gröna ytor mellan
husen får således inte medföra att karaktären av byggnader i park successivt övergår till tät bebyggelse
med blott rester av park

Kungliga Djurgårdens förvaltning: Förslag till skötselplan för Nationalstadsparken, 2006 (förslag)
Skötselplanen består av tre delar. Den första innehåller generella riktlinjer där vikten av att man i
Nationalstadsparkens olika delar förtydligar vilka intressen som har prioritet. I den andra delen har
Nationalstadsparken delats in i storområden som man bedömer har en enhetlig karaktär. För dessa
storområden anges den övergripande skötselinriktningen. I den tredje delen har storområdena delats
in i mindre enhetliga skötselområden.

