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Samråd om förslag till översiktsplan för Stockholm 2008

Haga-Brunnsvikens Vänner, HBV, har som huvuduppgift att sprida kunskap om Haga-
Brunnsviken och bevaka att områdets unika natur, kultur- och rekreationsvärden bevaras och
vårdas.

Vilka synpunkter bör läggas på förslaget till översiktsplan ur detta perspektiv?
Staden har internt arbetat fram en vision kallad Vision 30 som den föreslagna översiktsplanen
bygger på. Visionen har inte diskuterats i en större krets och av allmänheten som inte
informerats varför argumenten för att upptäcka fallgropar i planen inte är kända ej heller de
argument som hade kunnat stödja vissa förslag i översiktsplanen.

På samrådsmötet visades en diabild där vägen fram till brons fästen föreslogs kantas med
affärer. Bilden presenterades med en innebörd i orden som var ”så här trevligt kan det bli”
HBV ifrågasätter om att ge liv åt stadens uterum endast står att finna i lösningar som fyller
dem med butiker, utformade i en arkitektur som visar på en monoton upprepning.

HBV anser att riksintressena endast är översiktligt behandlade och att därför ur ÖP 1999
borde texterna med rubrikerna Stockholms grönstruktur och Kulturhistoriskt värdefulla
miljöer läggas in i den nya planen efter uppdatering och bearbetning.

Med önskan om en tätare stad har stadens tidigare synsätt vad gäller de gröna kilarna
ändrats. De anses nu inte lika viktiga som tidigare utan man anser att de till en del kan
bebyggas. HBV anser att de gröna kilarna har ett stort värde dels för den natur som finns inne
i storstaden och dels för stockholmarnas rekreation. Vi anser därför att lösningar för att få
staden att hänga samman funktionellt och kulturellt inte bör bygga på en nämnvärd minskning
av kilarnas yta. En förtätning av staden bör inte heller i jakt på lämplig byggbar mark innebära
att stadens mindre grönytor bebyggs.

Ett grönområde som historiskt har hört samman med Hagaparken är Karlberg. Med det
nuvarande förslaget till utbyggnad av Norra Stationsområdet är länken från området vid
Stallmästargården in i Stationsområdets s k ”Tessinska park” ytterst svag, för att inte säga så
gott som avskuren på grund av den snålt tilltagna ”öppningen”mot parken och
trafikapparatens konstruktion med hindrande trafik. En grön korridor mellan Karlberg och
Hagaparken skulle förutom att vara positiv för naturmiljön även ge stora möjligheter till
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rekreation och motion genom att personer cyklande eller gående skulle kunna förflytta sig
mellan två attraktiva miljöer med stort befolkningsunderlag.
I samrådsmötet framgick att diskussioner med grannkommunerna har pågått och/eller pågår
vilka dock inte närmare presenterades. Anknytningen och utformningen av en grön kil från
Norra Stationsområdet till Solnas mark vid Karlberg vore i detta sammanhang en högst
väsentlig fråga att samarbeta om.

Norra Stationsområdets föreslagna trafikutformning och Roslagstulls pågående trafiklösningar
i samband med byggandet av Norra länken gör att ett naturligt samband mellan Norra
stations- och universitetsområdena samt Norra Djurgården förblir svagt. HBV finner att
lösningar som innebär att cyklande och gående leds under en väg eller över på en gångbro och
inte via markplanet inte har människan i fokus. Det är lösningar som skräddarsytts för
trafiken och teknikens krav och till vilka människan fått anpassa sig. De flesta icke bilburna
föredrar inte dessa lösningar och lösningarna känns redan idag omoderna genom sin felaktiga
fokusering.

HBV vill även att de föreslagna talen för godkänt buller sänks ytterligare. Allmänheten har
successivt i Stockholm haft en ökning av stadsljuden utan att den tidigare reagerat. När nu
gemene man talar om buller som en plåga visar det att påverkan på allmänheten har nått en
nivå där den blivit skadlig. Att även minska trafikljuden som kraftfullt slår in i Hagaparken
och Bellevueparken och förhindrar möjligheten till rekreation bör därför inte negligeras eller
skjutas på framtiden.

Värtabanan nämns inte i översiktsplanen. Just för att frågan inte är avgjord och dess
barriäreffekt i Bellevueparken och Nationalstadsparken är stor borde den finnas med i
diskussionsunderlaget.

Brunnsviken är omgiven på alla fyra sidorna av kraftigt trafikerade trafikleder. En överdäck
ning av E18 helst ända upp till Ålkistan skulle minska trafikljuden över vattnet och bättre
knyta samman universitetsområdet och Norra Djurgården med Brunnsvikens attraktiva natur
och vatten. En ev breddning av E4 upp till Kista får inte innebära att Hagaparken naggas i
kanten och belastas med ytterligare ljud och ljus istället för att minska påverkan, som idag är
oacceptabel.

Det är olyckligt att en kommunindelning splittrar ansvaret för kulturområdet Ulriksdal-
Hagaparken. Inom Solna ligger Järva krogs trafikkarusell som så småningom kommer att
byggas om liksom Bergshamraleden som skär av Ulriksdal från vattnet. Hur dessa trafikleder
utformas kommer att påverka upplevelsen av hela Brunnsviksområdet. För att inte spoliera det
arbetet som förhoppningsvis kommer att ske på Stockholms mark är en nedgrävning och
överdäckning av Bergshamraleden i Solna viktig.

HBV anser vidare att Östlig förbindelse/Österleden inte bör byggas dels för att inte
ytterligare dra in trafik till staden och dels för att ge skydd åt Nationalstadsparken genom
buffertzoner samtidigt som spridningsvägarna i den nuvarande planen bevaras och stärks.
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