Haga-Brunnsvikens vänner
Miljö- och
byggnadsförvaltningen
Solna Stad
171 86 Solna

Svar på samråd om byggande i kvarteret Triangeln vid Ålkistan i Solna Stad
Haga-Brunnsvikens vänner är en ideell förening som verkar för att bevara och utveckla
Hagaparken och Brunnsvikenområdet inom Nationalstadsparken.

Sammanfattning
Nya bostäder i kvarteret Triangeln kan skapa bättre närmiljö och ger möjlighet att ”städa upp”
vid Ålkistan. Det ger möjlighet att i framtiden göra ett bättre promenadstråk längs Ålkistan.
De planerade bostadshusen är dock för höga och kommer uppfattas som en diskontinuitet i
landskapet dalgången vid Ålkistans kanal. Detaljutformningen av de nya husen måste
formmässigt ty sig de befintliga husen för att uppnå en lugnare helhet. Av det skälet behöver
de därför ska de sänkas med två våningar.

Klagande
Haga Brunnsvikens Vänner
Box 11249
100 61 Stockholm

Haga Brunnsvikens Vänner Yrkande
Kv. Triangeln ligger i Nationalstadsparken vid Ålkistans kanal. Området Ulriksdal-HagaBrunnsviken-Djurgården är sedan år 1995 nationalstadspark av riksintresse. Lagstiftningen för
Nationalstadsparken återfinns som en så kallad hushållningsbestämmelse i miljöbalken (4 kap.
7§). ”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.”
Brunnsvikslandskapet utgör ett av Nationalstadsparkens mest värdefulla delar. Det är därför av
största vikt att tillkommande bebyggelse i området utformas för att inte orsaka negativ
påverkan på landskapsbilden och Brunnsvikens inramande grönska.
På fastigheten finns idag en parkeringshusanläggning i tre plan. Det är bra att parkeringshusen,
som planen föreslår, ersätts med bostäder vilket skapar större vänlighet i närmiljön och ger
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större möjlighet till en städad anslutning mot Ålkistan. Det ger möjlighet att i framtiden
utveckla parkstråket längs kanalen på ett bra sätt. Ett utvecklingsarbete som redan initierats
med förslaget till ny G/C-bro över kanalen. Det är dock olyckligt att en stor del av
bostadshusens fasad mot kanalen och grönområdet utgörs av en hög sockel för en ny
parkeringshusdel. Denna del bör studeras om. Vidare bör planen säkerställa att
trappförbindelsen vid byggnadens västra sida förbättras och att den samordnas med den
planerade bron.
Illustrationsbilagans vyer från långt avstånd visar att byggnaderna läses ihop med den befintliga
bebyggelsen på berget på ett acceptabelt sätt. Ju mer de nya byggnadskropparna kan fås att
spela ihop med de befintliga på höjden desto bättre för helheten. Men vyerna från
Roslagsvägen (vy 1 och 3) visar tydligt att byggnaderna är för höga. Det innebär ett avbrott i
dalstråket och förvanskar genom sin föreslagna höjd en diskontinuitet i den annars tydligt
läsbara topografin. En topografi som tidigare bebyggelseplanering tagit stor hänsyn till. Alla tre
byggnadskroppar mot Roslagsvägen ska av detta skäl sänkas två våningar så att inte det
historiska landskapets natur- och kulturvärden skadas.
Haga-Brunnsvikens vänner kan inte acceptera planen i sin nuvarande utformning.
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