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           Samrådsyttrande Solna Stad ÖP 2030 (korrigerad version)  

              Haga-Brunnsvikens Vänner verkar inom Kungliga Nationalstadsparken för områdena Haga, Brunnsviken 
och Ulriksdal.   

              Den översiktsplan som är utsänd för synpunkter behandlar Solnas markområden utanför NP.                        

              NP behandlas i den redan fastställda Fördjupade Översiktsplanen och tas inte upp i detta 

sammanhang.  

               I FÖP omnämns planerna för Hagaparkens sydliga hörn. Bland annat behovet av att kunna informera 

och ge service till besökare, ha goda angörings- och parkeringsmöjligheter samt påpekas att 

strandområdet blockeras av tennisbanorna som bör omgestaltas och behovet av ytterligare en brygga. 

Det nyligen av kommunfullmäktige klubbade beslutet om byggnationen av nytt hotell vid 

Stallmästaregården nämns inte. Beslutet är överklagat av Haga-Brunnsvikens Vänner och Förbundet 

för Ekoparken. Hur Solna stads planer för detta viktiga hörn av NP och Norrtull kommer att se ut finns 

det ingen information om.  Området bör även samplaneras med Stockholms stad med tanke på 

bullerdämpande bebyggelse eller andra konstruktioner.    

 I ÖP sägs att Brunnsviken skall ha god ekologisk status år 2021, vilket kräver åtgärder inom 

tillrinningsområdet inklusive Råstasjön.  Kvaliten har även betydelse för invånarna i omgivande 

bebyggda områden i Solna utanför NP. Ålkistans lösning är här av stor  betydelse.  

 ÖP tar upp behovet av nya idrottsanläggningar. Det är nog inte någon som är av någon annan mening 

än att det är bra. ÖP tar även upp vikten av väl fungerande cykel- och gångstråk. Det är i samklang med 

hur vi idag önskar förflytta oss.  ÖP nämner dock inte en gammal önskan om att få en förbindelse 

mellan Karlberg med Stallmästaregården.  Det skulle glädja många motionärer om de på ett naturligt 

sätt kunde få en motionsrunda som var tillräckligt lång och attraktiv i och med att den även öppnade 

upp och inkluderade NP. Att skapa en förbindelse mellan Karlberg och Stallmästaregården är även ett 

värdigt kulturprojekt att ta tag i och som skulle ge Solna en fjäder i hatten.  

En utförlig skrivning i ÖP om hur man önskar utveckla stadskulturlandskapet saknas och hur invånarna 

skall göras delaktiga.  När man talar om gröna områden och parker nämns att de är viktiga 

mötesplatser och målpunkter för rekreation, idrott och bidrar positivt till folkhälsan och att man måste  
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säkerställa att de utnyttjas. Man nämner lite allmänt vikten av insprängda gröna miljöer och på andra 

ställen i texten säger man att dessa kanske måste stryka på foten vid ny bebyggelse. Det ger ingen 

trovärdighet.  

Gröna miljöers betydelse för stadsklimatet borde utvecklas i ÖP liksom tankar om en struktur för 

ekosystemtjänster.  Det fysiologiska värdet av att bara se och uppleva gröna miljöer, som är 

vetenskapligt dokumenterat, nämns inte heller. Inte någonstans i texten tydliggörs värdet av odlad 

mark och att den har rikare biologisk mångfald än gräsytor. Så förutom att främja ett rekreationsbehov 

för många invånare skulle odlingar göra Solna rikare ur ett biologiskt perspektiv.  I samband med 

texten om ett utvecklat stadskulturlandskapet vore det värdefullt att markera alla områden som skulle 

kunna omvandlas till odlad mark.  

På riktlinjekartan i FÖP är Bergshamra koloniområdet betecknat som ”Bevarandeområde  med kultur- 

och naturvärden” men på kartan i ÖP markeras koloniområdet strax intill Ålkistan som ”Framtida 

blandad stadsbebyggelse”, vilket är motsägelsefullt och leder i annan riktning än den önskade.  

Det som saknas i ÖP är en skrivning om hur man ser på möjligheterna att locka ytterligare besökare till 

Solnas rekreationsområden utomhus, även till bad i Brunnsviken, kulturella aktiviteter och egen odling.  

Man nämner att åtgärder skall komma och att de skall säkerställas, men de är inte alltid så lätt funna.  

   I ÖP nämns bl a Polska udden och Bergshamraleden i NP som utvecklingsområden. Polska udden 

saknar den gröna ridå som skulle rama in Brunnsviken och vara bullerdämpande. Ur bullersynpunkt är 

det lika viktigt att en lösning kommer till stånd även för Bergshamraleden, som i sig är ett hinder för 

flora och fauna. En överdäckning eller bred ekodukt är nödvändig för miljön. ÖP nämner att NP har 

tysta miljöer. Det är en sanning med modifikation. Det är endast ett fåtal platser i Haga och 

Brunnsviken där det inte är bullerstört.  De platser som vi funnit är möjliga att ha 

musiksammankomster på är pelousen i Hagaparken och ytan vid Frösunda brygga.  Vid 

Stallmästaregården och Haga Forum går det inte att presentera ett budskap på ett lugnt sätt.  

   Vid Stallmästaregården kommer det inte att räcka att sätta upp ett bullerplank. Effektiva och mer 

genomgripande lösningar måste diskuteras, kanske byggnader. Dock skall man hålla i minnet att varje 

byggnad som byggs vid eller i NP skall tillföra parken något. NP skall bli bättre med detta tillskott. Med 

andra ord man skall inte parasitera på det värde som finns och som nu dessutom under många 

årtionden naggats i kanten.  
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