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Den första januari 1995 fick Sverige ett nytt slags natur- och

kulturmiljöskydd. Detta områdesskydd döptes till national-

stadspark och utgörs av ett riksintresse ”som har stor betydel-

se för det nationella kulturarvet, för en tätort eller tätortsre-

gions ekologi och för människors rekreation” (46:1) Det första

område som åtnjuter ett sådant skydd är Ulriksdal–Haga–

Brunnsviken–Djurgården (hädanefter benämnt nationalstads-

parken) i Solna och Stockholms kommuner. En ny paragraf (7 §)

infördes i naturresurslagens (NRL) tredje kapitel den 1 janu-

ari 1995 och har senare förts in i miljöbalken (MB):

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 parkland-

skap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kultur-

värden i övrigt skadas.

Sedan lagen infördes har byggprojekt beviljats som från vissa
håll starkt har ifrågasatts. Miljöorganisationer och enskilda per-
soner har hävdat att de varit lagstridiga. Uppfattningarna om
vad lagen innebär och om vad som är viktigt att skydda och
utveckla i nationalstadsparken var således olika hos olika intres-
senter. 

Avsikten med denna text är att utifrån ett statsvetenskapligt
perspektiv belysa hur den nya lagstiftningen implementerades.
Grunden utgörs av en studie benämnd ”Nationalstadsparken –
implementeringen av ett natur- och kulturmiljöskydd” (40). Här
ges en övergripande bild av dess uppläggning och empiriska
innehåll. Resultaten belyses utifrån statsvetenskapliga teoribild-
ningar kring implementering. För en mer detaljerad inblick i
studien hänvisas till originalarbetet (40). 

Teoretisk bakgrund

Flera författare har visat att förvaltningen inte spelar en neutral
roll när den genomför politiska beslut (33:11-12; 35:353ff).
Därför är implementeringen viktig att studera. De instrument
som nyttjats för att kunna identifiera vad som påverkar imple-
menteringen har i huvudsak hämtats från en artikel av Anders
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Sannerstedt, men även från t.ex. Lennart Lundquist och Sören
Winter. 

Har implementerarna haft svårt att kunna leva upp till
lagens intentioner p.g.a. exempelvis bristfälliga resurser? Det
kanske är svårt att förstå vad lagen innebär. Är det kanske så att
aktörerna inte vill ta hänsyn till den nya lagen i alla situationer.
Att ett besluts korrekta genomförande är beroende av om de
tjänstemän som skall genomföra beslutet kan, vill eller förstår
härrör från Lennart Lundquist (30:71). 

Dessa tre faktorer ryms under de fem punkter som Anders
Sannerstedt ställer upp och som han anser kan förklara imple-
menteringsproblem. Han formulerar dem som uppmaningar till
beslutsfattarna:

• Den direkta styrningen, beslutsfattarens instruktioner till
verkställaren, bör vara klar och entydig. Ju mångtydigare
instruktioner desto fler risker för missförstånd. Instruk-
tionerna skulle i detta fall vara NRL och Plan- och bygglagen
(PBL). Den som skall implementera skall, med Lundquists
terminologi, kunna förstå vad beslutsfattaren vill. 

• Den indirekta styrningen; hur verkställandet är organiserat,
tilldelningen av resurser, procedurer för beslutsfattandet,
vem som har ansvaret osv.; får inte vara alltför komplicerad.
Implementeraren skall kunna verkställa en lag. 

• Beslutsfattaren bör se till att verkställaren gillar det beslut
som skall genomföras och på så vis blir motiverad. De som är
satta att implementera ett beslut skall vilja göra det. 

• Implementeringen skall gå att kontrollera, så att information
finns om hur styrningen följs. Statens förlängda arm är i
detta fall länsstyrelsen som skall ha insyn i implementerings-
processen och även prövar överklaganden.

• En beslutsfattare bör också försöka försvåra påverkan från
aktörer som står utanför implementeringsprocessen (34:23). 

Sören Winter talar i sin bok Implementering og effektivitet om
att de intressen som ligger bakom att ett beslut tas påverkar
förutsättningarna för implementeringen. Winter menar att om
fördelarna av förd politik är spridda bland medborgarna
medan kostnaderna däremot är koncentrerade till några
berörda aktörer försvårar detta implementeringen. När kost-
naderna är koncentrerade till några få har dessa starka incita-
ment att motsätta sig en lagstiftning medan de som får förde-
lar inte bjuder till så starkt motstånd. Det krävs att några poli-
tiker eller intresseorganisationer fungerar som entreprenörer
och skapar en opinion för beslutet. Winter menar att de som
får betala priset för lagstiftningen fortsätter att bjuda mot-
stånd efter att lagstiftningen är införd och beslutet skall
implementeras ( jfr. 38:77; 39:33, 51). Kopplingen till Winters
teori ryms också den under en av Sannerstedts punkter, den
om utomstående aktörers påverkan.
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ningen av nationalstadsparken i Stockholm”, Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet, 2002.



Studiens uppläggning

Studien inleds med en kortfattad redogörelse för lagstiftningen.
Den bygger på propositionen (46) samt litteratur som behandlar
naturresurslagen och plan- och bygglagen (36, 37).
Undersökningens material i övrigt utgörs av s.k. planbeskriv-
ningar, miljökonsekvensbeskrivningar och till viss del remiss-
och samrådsredogörelser inom ramen för planprocessen samt
tidningsartiklar och intervjuer.

De fall i form av detaljplaner och bygglov som har studerats
rör implementering under 1995-1999. Den information som
söktes var således färsk i minnet hos dem som intervjuades. Det
huvudsakliga källkritiska problemet är att de olika aktörerna
kan försöka vinkla framställningen till sin fördel. Risken för
detta förstärks också av den polariserade konflikt som delvis
fanns mellan kommunerna och miljöorganisationerna.

Studerade planer
För studien analyserades fem detaljplaner (18, 21-24) och ett
bygglov (17):

• anläggande av Norra Länken i Stockholm (två olika detalj-
planer)(23, 24),

• uppförande av Fysikcentrum i Stockholm (22), 

• utbyggnad av Sophiahemmet i Stockholm (21), 

• nedgrävning av kraftledning i Bergshamra i Solna (17), och 

• kontorsbebyggelse inom kvarteret Skogskarlen vid
Brunnsviken i Solna (18). 

Fallen valdes då de åskådliggör problematiska aspekter i relation
till och i själva lagstiftningen. Skälet till att ärenden från båda
kommunerna valdes är att det därmed är två uppsättningar av
aktörer som skall tolka lagbestämmelsen och skydda sin del av
nationalstadsparken. 

Intervjuer
Aktörer vad gäller implementeringsprocessen har identifierats.
Ett urval av dessa har sedan intervjuats. Detaljplaner utformas
av planarkitekter och godkänns av politikerna i byggnadsnämn-
den. Planarkitekterna har mycket goda kunskaper om utform-
ningen av detaljplanerna. Eftersom de ritar planen har de god
insyn i de olika alternativ som stått till buds och för- och nack-
delar med dessa. Dessutom känner de till vilka förändringar
som gjorts i utformningen av planen under arbetets gång och
varför.

Studiens viktigaste informanter, som också kommer refere-
ras till i denna text, är planarkitekter i Solna respektive
Stockholms kommuner (Ulf Sandell, Stockholms stadsbygg-
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nadskontor; Jacob Cederström, Solna stadsarkitektkontor) med
nationalstadsparken som ansvarsområde, ledande politiker i
respektive kommuners byggnadsnämnder (Carl-Erik Skårman
(m), vice ordf. i stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad;
Lars Göransson, ordf. (s) i byggnadsnämnden i Solna stad),
stadsjuristen vid Solna kommun (Viking Sprang) samt en tjän-
steman på planenheten på länsstyrelsen i Stockholms län
(Mikael Wallin).

Implementeringen 

Något om lagen
Sedan 1947 sköter kommunerna i Sverige byggnadsplaneringen
(37:31-32). Detta regleras numera av plan- och bygglagen
(PBL) från 1987. När det handlar om markplanering som rör
riksintressen enligt NRL, senare miljöbalken (MB), har staten
skaffat sig inflytande över markanvändningen via länsstyrelsen.
Kommunerna skall samråda med länsstyrelsen när de utarbetar
sin planering och denna kan också pröva och upphäva kommu-
nernas planering.

Syftet bakom den nya lagstiftningen är att bevara national-
stadsparkers natur-, kultur- och rekreationsvärden (46:1).
Detta kan göras genom olika former av skydd enligt den lag-
stiftning som reglerar markens nyttjande, dvs numera främst
PBL och MB.

Nationalstadsparken är ett riksintresse i sin helhet, men inte
ett vanligt sådant område. I de andra områden som i sin helhet
är av riksintresse får exploateringsföretag och andra ingrepp i
miljön göras om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och
kulturvärden. I nationalstadsparken får det inte göras några
intrång i parklandskap och naturmiljö och det historiska land-
skapets natur- och kulturvärden får inte skadas. Med påtaglig
skada menas ”en åtgärd som kan ha bestående negativ verkan
på de skyddade intressena eller som tillfälligt kan ha stor nega-
tiv inverkan på dessa”. Med skada däremot krävs bara ”negativ
inverkan av någon betydelse” (46:49-50). Detta får till följd att
det i nationalstadsparken inte är tillåtet att t.ex. skada ett
område och sedan återupprusta det (47:ref 18).

Bestämmelserna för andra riksintressen får inte utgöra ett
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter, det lokala
näringslivet, eller anläggningar för totalförsvaret. Detta undan-
tag från skyddsbestämmelserna är inte applicerbart på en
nationalstadspark (41:kapitel 3).

Förbudet mot intrång gäller inte de delar av parken som är
exploaterade. Området kan dock skadas trots att man bebygger
en redan exploaterad del av området. En byggnad kan genom
sin utformning komma att dominera sin omgivning och få stor
inverkan på icke exploaterade områden i sin närhet. Lagstift-
ningen skall kunna skydda även mot detta. 
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Studerade planer
En sammanställning av de studerade planerna och i vilka avse-
enden de kan uppfattas rymma aspekter som är tveksamma i
relation till lagstiftningen ges i figur 1 och följs av beskrivningar
av respektive projekt. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SKADA PÅ DET HISTORISKA INTRÅNG I

LANDSKAPET

––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––

projekt naturvärden kulturvärden naturmiljö parklandskap

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SOPHIAHEMMET X X X

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NORRA LÄNKEN 1 X X

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NORRA LÄNKEN 2 X X X

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

FYSIKCENTRUM X X X

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SKOGSKARLEN X

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

KRAFTLEDNING X X X

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NORRA LÄNKEN FRÅN NORRTULL TILL ROSLAGSTULL

1991 enades Folkpartiet Liberalerna, Moderaterna och Social-
demokraterna i Stockholms stad och län om den s.k. Dennis-
överenskommelsen. Den innebar bl.a. att man skulle bygga en
trafikledsring runt Stockholms innerstad. 

Norra länken är en del av denna ring, och den skulle byggas i
öppet schakt från markytan förutom under Bellevueberget och
40 meter väster om detta. Ett problem ur nationalstadsparksyn-
punkt är att det öppna schaktet skulle sträcka sig in i
Bellevueparken. Den ritades 1784 av F.M. Piper och är en av de
engelska parkerna runt Brunnsviken. 

Stadsbyggnadskontorets resonemang gick ut på att marken
schaktet skulle gå igenom inte var värdefull, den hade bearbe-
tats under århundradena och framförallt skulle man återupprus-
ta parken (3, 23).

Kommunfullmäktiges beslut om att godkänna detaljplanen
för Norra länken överklagades av boende i Bellevueparken. Både
länsstyrelsen och regeringen avslog yrkandena. Regeringens
beslut prövades enligt Lagen om rättsprövning av vissa förvalt-
ningsbeslut av Regeringsrätten (47:ref 18; 42). Rätten accepte-
rade ej att man schaktade bort jord och fällde och flyttade träd
inom Bellevueparken för att åstadkomma en ca 35 m bred trafik-
led. Detta var ett intrång i parklandskap och naturmiljö. Rätten
menade att ”lagtexten inte innehåller någon begränsning i fråga
om skyddet mot intrång eller skada exempelvis så att detta skul-
le gälla mot intrång och skada som är av bestående karaktär.
Det finns inte heller någon regel som gör det möjligt att godkän-
na en åtgärd som medför intrång eller skada på den grunden att
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FIGUR 1. Studerade projekt. Med ”X”
markeras i vilka avseenden de kan

uppfattas som problematiska i 
relation till lagstiftningen.

Det finns planer på att förlägga
den sexfiliga Norra länken under

Carl Eldhs ateljémuseum
i Bellevueparken.



åtgärden samtidigt har positiva effekter på natur- eller kultur-
miljön i andra avseenden” (47:66). Dessa två argument hade
använts av regeringen och Stockholms kommun inför rätten
(47:62ff).

NORRA LÄNKEN MELLAN FRESCATI OCH UGGLEVIKSKÄLLAN

Fortsättningen på Norra länken går mellan Roslagstull, Frescati
och Ugglevikskällan. Under Roslagstull knyts dessa tunnlar
samman med de som skulle gått genom Bellevueparken. Vid
Frescati och Roslagstull finns tunnelmynningar vilka har ifråga-
satts från miljöorganisationernas sida. Tunnelmynningarna vid
Roslagstull skulle förläggas till en förkastningsbrant i ett kultur-
historiskt värdefullt landskapsrum. Planen tillåter, förutom tun-
nelmynningarna, två ventileringstorn, ett vid Albano och ett vid
tunnelmynningen i Frescati (24:2, 5-6). Det förra ventilerings-
tornet ansågs senare ej behövligt varför det avfördes från pla-
nen. Planen kan uppfattas som tveksam med hänsyn till dess
effekter på landskapsbild och intrång i naturmiljö eller park-
landskap. 

Resterande delar av detaljplanen prövades i Regeringsrätten
våren 1998 och godkändes. Skälen till detta är att de ingrepp

5 7

i m p l e m e n t e r i n g e n  a v  l a g e n

FIGUR 2. På kartan illustreras med
ringar platser där detaljplanerna för

Norra länken 1 och 2 samt fysikcen-
trum skulle leda till/har lett till

ingrepp i naturmark. A, B och C
skulle utgöra ingrepp i form av
bortschaktning av naturmark, 

byggande av länken i öppen schakt
samt bortsprängning av berg i dagen.

D markerar platsen för en 200 m
lång gång- och cykelväg på skrå längs

med förkastningsbranten vid
Roslagstull. Den skulle gå över två

tunnelmynningar för Norra länken
vid E. F står för Fysikcentrum, G för

en väg i Lill-Jansskogen och H för
tunnelmynningar och avgastorn för

Norra länken vid Frescati.
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som görs i omkringliggande natur enligt rättens bedömning görs
inom områden som tidigare nyttjats för trafikanläggningar.
Tornet vid Frescati skall t.ex. stå i anslutning till en trafikplats
och kommer inte heller att störa omgivningen mer än universi-
tetets byggnader. De träd som måste fällas är inte gamla eller
ekar och därför inte av så stort värde. Tunnelmynningen i berget
vid Roslagstull befanns ligga utanför nationalstadsparken och
därför var istället bestämmelserna i NRL 2:6 tillämpliga. Denna
paragraf säger att åtgärder är tillåtna som inte medför påtaglig
skada och eftersom ingrepp redan tidigare gjorts i den aktuella
branten ansågs ingreppet vara tillåtligt (14:6ff ).

FYSIKCENTRUM

Utformningen av KTH:s och Stockholms universitets gemen-
samma byggnad för fysik har blivit omstridd (26, 28).
Byggnadens volym har jämförts med volymen av tre hötorgs-
skrapor, 210 meter lång och med en höjd på 25 meter för
huvuddelen av byggnaden (19:15). 

Vissa delar av planen ansågs även av bl.a. miljöförvaltningen
i Stockholm skada naturmark (20:9). Vad man då framförallt
åsyftar är en ny väg, 20 meter bred och 100 meter lång, som
kräver att man fäller tallar och ekar i en sluttning på Norra
Djurgården, vilken utgör ett s.k. kärnområde inom nationalstads-
parken (20:9-10). I miljökonsekvensbeskrivningen påpekas att
denna del av planen medför att ett av nationalstadsparkens
kärnområden ”naggas i kanten” (19:9-10).

Ulf Sandell säger att en avvägning gjordes när
Stadsbyggnadskontoret försvarade vägdragningen genom natu-
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ren på Norra Djurgården med att en väg är viktig för att fysik-
centrum skall vara lättare att nå från KTH och Stockholms uni-
versitet (3).

Det stora problemet med fysikcentrum ur nationalstadspark-
synpunkt är inte att byggnaden utgör ett intrång eller skada på
naturvärden. Det är kulturvärden i nationalstadsparken som
kan komma att skadas. Främst genom att denna mycket stora
byggnad kommer att synas från pelousen på Hagaparken och
andra delar av södra Brunnsviken. Huvudbyggnaden får, enligt
MKB:n, tillsammans med byggandet av nya bostadshus stor
effekt på stads- och landskapsbilden (19:15-16).

Länsstyrelsen i Stockholm reagerade på byggnadens höjd och
agerade för att få den sänkt. Där hade man hellre sett en annan
utformning av Fysikcentrum. Deras protester var en viktig
bidragande orsak till den sänkning och förskjutning åt sidan av
byggnaden som gjordes under planarbetets gång (6).

I maj 1998 prövades detaljplanen av Regeringsrätten. Deras
bedömning var att huset inte kunde sägas skada kulturvärden i
parken, särskilt då man från olika ställen vid Brunnsviken inte
kan se hela byggnaden. Den ansågs inte vara mer dominerande
än vissa andra byggnader i området (15:10-11).

Ulf Sandell menade att ett viktigt bakomliggande skäl till
Regeringsrättens accepterande av byggnaden var att det var en
högskolebyggnad. I nationalstadsparken finns, som jag nämnt
ovan, ett flertal andra sådana (3). 

Detaljplanen accepterades dock ej i sin helhet vilket ledde till
att regeringens beslut om att godkänna planen upphävdes. Väg-
dragningen på Norra Djurgården stred mot NRL 3:7. Regerings-
rätten ser detta område som naturmiljö och i en sådan miljö är
det att betrakta som intrång att fälla träd och bygga en väg. 

SOPHIAHEMMET

Under första halvåret 1995 utarbetade Stadsbyggnadskontoret i
Stockholm en detaljplan för sjukhuset Sophiahemmet, vilken
vann laga kraft 1996 (21). Området är en spridningsväg mellan de
två biologiska kärnområdena Norra och Södra Djurgården. För att
den biologiska mångfalden i området skall kunna bevaras på lång
sikt behöver olika grönområden stå i kontakt med varandra. Den
biologiska spridningsvägen, som utgör ett naturvärde, anses vara
svag runt Sophiahemmet. Sådana svaga partier skall ”inte försäm-
ras ytterligare” som spridningsväg och området runt Sophia-
hemmet nämns specifikt i propositionen (46:17), (figur 3).

Norr om Sophiahemmet, där de nya husen skall byggas har
naturen karaktär av vildvuxen skogs- och naturmark (21:5). Den
väg som går runt sjukhusbyggnaderna måste förskjutas vilket
får till konsekvens att mer mark tas i anspråk än vad själva
nybyggnationen kräver. Totalt blir det nödvändigt att fälla 20
träd av vilka 6 är ekar (25:3). Ekar har stor betydelse för insek-
ter som lever av deras bark och ved och pekas därför ut som ett
naturvärde i propositionen (46:13). I miljökonsekvensbeskriv-
ningen sägs att trädfällningen har en negativ effekt på sprid-
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FIGUR 3. Cirkeln på kartan anger
platsen för en utbyggnad av Sophia-

hemmet och flygbilderna visar 
platsen före (1995) och efter (1998) 

exploateringen. Områdets placering i
parken framgår av kartor och 

flygbilder i appendix. 

1998

1995



ningskorridoren, men att nyplantering av träd på området
avhjälper detta (25:9-10). I inledningen av miljökonsekvensbe-
skrivningen (MKB) redogörs för NRL 3:7. Man hänvisar till att
propositionen säger att etablerade verksamheter skall få utveck-
las i anslutning till tidigare ianspråktagna områden. Komplett-
ering av byggnadsområden får ske om det inte medför skada på
natur- och kulturvärden (25:2). Det tycker man följaktligen inte
att den aktuella utbyggnaden gör. Slutsatsen kan tyckas tveksam
om man studerar andra delar av propositionen, t.ex. den del
som beskriver naturvärden, där området runt Sophiahemmet
nämns specifikt. 

KRAFTLEDNINGEN GENOM BERGSHAMRA

Genom Bergshamra i Solna gick två kraftledningar (16:1). När
man bebyggde södra Bergshamra på slutet av 1980-talet kom
många bostadshus att placeras nära kraftledningsstolparna.
Alltsedan dess har boende i de nya husen oroat sig för hälsopro-
blem skapade av den elektromagnetiska spänning som ledning-
arna alstrar. Detta ledde till att Solna kommun ansökte om bygg-
lov för att få gräva ned kraftledningen. 

För att kunna bygga tunneln, som kraftledningen fortsätt-
ningsvis skall gå i, krävs fyra schakt. I Bergshamra finns ett
park- och naturområde längs Brunnsviken som pekas ut som
skyddsvärt i propositionen (46:15). Där behövde sprängas ett
schakt och anläggas ett inhägnat terminalområde på 14 x 20
meter där luftledningen tas ned i tunnel. Tunnelschaktet skall
ligga i anslutning till terminalen och vara 5 x 6 meter stort och
överbyggt med ett trapphus. Dessutom kommer man att behöva
anlägga en grusad transportväg genom skogen. Dessa ingrepp
kommer göras i ett område som enligt Stadsarkitektkontoret
består av ”vackra berghällar med mindre jordfyllda skrevor”. På
höjden ovanför Brunnsviken står ”några vackra tallar” och slän-
ten där vägen skall anläggas täcks av tall, ek och björkar. Det
konstateras att terminalområdet utgör ett intrång, men att detta
är ofrånkomligt. För att mildra intrånget skall stängslet vara
grönt och man kräver av byggherren att man skall undvika att
fästa anordningar i berggrunden så långt möjligt (16:1-2).

Området betecknas som en känslig biologisk spridningsväg i
”Program för planering” från 1992, vilket är en anledning att
ifrågasätta projektet ur nationalstadsparksynpunkt (49).
Biologiska spridningsvägar utgör ett naturvärde enligt regering-
ens proposition (46:12-13), och därför skulle ett intrång kunna
ses som oförenligt med bestämmelserna i NRL (figur 4).

Enligt Stadsarkitektkontoret i Solna utgör kraftledningarna
ett störande inslag och ett orosmoment för de boende. Med en
ombyggnad uppnår man fördelar för de boende och för natio-
nalstadsparken. Detta rättfärdigar ett mindre intrång. Man
anser att man levt upp till bestämmelserna i NRL 3:7 genom att
begränsa skadan på naturen så mycket som möjligt. Viking
Sprang säger att man gjort bedömningen efter vad som sägs i
Regeringsrättens dom angående detaljplanen för Norra länkens
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första etapp, från Norrtull till Roslagstull. Eftersom ingreppet
innebär en miljöförbättring på samma ställe som ingreppet
gjorts, vilket Sprang menar att detaljplanen för Norra länken
inte gjorde, strider inte ingreppet mot lagen enligt hans bedöm-
ning (5). Länsstyrelsen anser att ”åtgärden är i såväl ett kortsik-
tigt som långsiktigt perspektiv till fördel för nationalstadspar-
ken” och därför förenlig med NRL:s bestämmelser (11:2). Enligt
Mikael Wallin på länsstyrelsens planenhet gjorde man inte en så
noggrann juridisk prövning av nedgrävningen utan såg det som
viktigare att projektet var positivt för landskapsbilden, ”man
höll handen för ögonen” (6). 

Det är möjligt att man, från kommunens sida, ansett att mar-
ken är exploaterad. Det står en kraftledningsstolpe där och där-
för skulle det vara en tillåten komplettering av etablerad verk-
samhet enligt propositionen. Något sådant resonemang har jag

1995 1998

FIGUR 4. Cirkeln på kartan anger plat-
sen för ingrepp i naturmark vid ned-
grävning av kraftledning och flygbil-

derna visar platsen före (1995) och
efter (1998) exploateringen.

Områdets placering i parken framgår
av kartor och flygbilder i appendix. 



dock inte stött på någonstans i det material jag gått igenom.
Man verkar snarare ha intresserat sig för de förbättringar som
nedgrävningen medför. Regeringsrättens dom från 1997 säger
dock klart och tydligt att man inte kan tillåta ett intrång eller en
skada för att den har ”positiva effekter på natur- eller kulturmil-
jön i andra avseenden” (47:66). Resonemanget angående miljö-
förbättring skulle inte hålla om ingreppet räknas som ett
intrång. 

KVARTERET SKOGSKARLEN

Detaljplanen avser ett område mellan Bergshamravägen (E18)
och Brunnsviken. 1982 vann en detaljplan för kvarteret laga
kraft som ger rätt till en sammanlagd bebyggelse på nästan 
30 000 kvm. En kontorsbyggnad på ungefär en tredjedel av den
tillåtna ytan uppfördes under 80-talet. Resten av byggrätten är
outnyttjad. 

I december 1997 godkände Byggnadsnämnden en ny inrikt-
ning för planeringen av Skogskarlen. JM Bygg skulle få uppföra
ett kontorshus på högst 13000 kvm på en parkeringsplats vid
Bergshamravägen. Den nya byggnaden skulle komma att bryta
den naturliga landskapssiluetten och kräva avverkning av ett antal
träd. Planen gäller emellertid mark som utgör en spridningszon
mellan kärnområdena Ulriksdal och Djurgården (figur 5).
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FIGUR 5. Bilderna visar hur en 
horisontlinje vid Norra

Brunnsviken påverkas av
uppförandet av ett kontorshus vid

kvarteret Skogskarlen. 



Från kommunens sida ville man emellertid hellre undvika att
göra ingreppen i den omkringliggande parkmiljön. 

En möjlighet att undvika en skada på nationalstadsparken
vore att lösa ut JM Bygg. Länsstyrelsen erbjöd sig i sitt yttrande
att verka för att staten erbjuder JM Bygg statlig mark utanför
nationalstadsparken. De uttrycker det som att detta är statens
ansvar. Det kommunen gjort för att minska skadan är inte till-
räckligt, enligt länsstyrelsen, eftersom den nya planen fortfa-
rande innebär en skada. Förutom att byggnaden skulle bli
dominerande ansåg länsstyrelsen inte att verksamheten behö-
ver lokaliseras till nationalstadsparken (12:1-2). Byggnads-
nämnden i Solna beslutade därför att avsluta planarbetet och
låta länsstyrelsen förhandla med JM Bygg om annan mark att
bygga på (1).

För det jag behandlar i min uppsats är länsstyrelsens age-
rande intressant. Ingripandet motiveras med att den nya
byggnaden skulle få för stor negativ påverkan på landskapsbil-
den runt Brunnsviken. Fysikcentrum vid Albano föranledde
inget motsvarande ingripande. Ändå anses den byggnaden få
en stor inverkan på landskapsbilden. Varför krävde länsstyrel-
sen i det fallet bara en sänkning av byggnadens höjd med en
våning? 

Sammanfattning
Implementeringen av lagbestämmelsen om nationalstadsparken
kan inte sägas ha varit problemfri. Kommunernas planer har i
tre av de sex fall jag studerat överklagats, och ofta till högsta
instans. Regeringsrätten har fått klarlägga tolkningen av intrång
samt bedöma huruvida kultur- och naturvärden skadas. Dessa
begrepps innebörd verkar inte ha varit riktigt klara för kommu-
nerna på förhand. Domen angående Norra länken genom
Bellevueparken fick här stor betydelse.

I flera fall har man sökt stöd i propositionen för sina projekt.
Till exempel har man som vid utformningen av detaljplanen för
Sophiahemmet, stött sig på den formulering i propositionen
som medger komplettering av en etablerad verksamhet. Lag-
stiftningen ignoreras inte men man verkar villig att söka efter
undantag och luckor i skyddet snarare än att vilja skydda par-
kens värden. Inte i något av de fall jag studerat har skälet till att
utarbeta en reglering av markanvändningen varit att i första
hand skydda nationalstadsparken. Det som pekas ut som t.ex.
naturvärden i propositionen eller som viktiga, men svaga, biolo-
giska spridningsområden som bör förstärkas enligt kommuner-
nas egna utredningar betonas inte i planhandlingarna. De hand-
lingar jag studerat ger vid handen att man exempelvis velat
bygga en gemensam institution för fysikerna vid Stockholms
universitet eller ro iland en politisk uppgörelse om trafiken i
stockholmsregionen. 

Om det inte funnits miljöorganisationer som skrivit debatt-
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artiklar för att uppmärksamma frågorna och framförallt enskil-
da medborgare som överklagat kommunernas beslut, vad hade
då hänt? En sak som är säker är att man hade byggt en motor-
led i öppet schakt från markytan genom en av de gustavianska
parkerna runt Brunnsviken. Sannolikt är att man också i de
andra fallen skulle ha godkänt projekt som hade påverkat natio-
nalstadsparken negativt i större utsträckning. 

En fråga som man spontant ställer sig är varför det varit så
svårt för kommunerna att implementera lagstiftningen? Varför
tar det emot att bevara ett område av nationellt intresse inom
natur- och kulturmiljövården? Denna fråga belyses i nästa
avsnitt. 

Vad har påverkat implementeringen?

Som struktur för detta avsnitt använder jag Sannerstedts fem
punkter som introducerades i inledningen. 

Är den direkta styrningen klar och entydig?
Tycker de som implementerar bestämmelsen om nationalstads-
parken att de fått klara instruktioner? Hyser de något tvivel om
vad lagparagrafen och propositionen ställer för krav? Frågorna
är av vikt därför att oklarheter i instruktionerna ökar risken för
att implementeringen blir problematisk.

Intervjuerna visar entydigt att man haft problem att förstå
vad lagen ställer för krav. Genom prövningen av vissa av de stu-
derade fallen har man fått större klarhet gällande vissa aspekter.
Sandell anger t.ex. att visst hade man lagt märke till att skade-
rekvisitet ändrats från ”påtaglig skada” till ”skada”, men man
hade helt enkelt inte förstått innebörden av det. 

Cederström anger andra aspekter av lagstiftningen som han
finner oklara: Det är dåligt definierat vad som skall räknas som
exploaterad mark. Cederström pekar ut Stockholms universitets
område vid Frescati som ett exempel på ett område där problem
kan uppstå. Mellan byggnaderna utbreder sig nämligen ett
grönt stråk. Frågan om det skall anses vara exploaterad mark
eller ej är ännu inte besvarad. Solna och Stockholm inledde
under hösten 1998 arbetet med en ny översiktsplan där målet är
att definiera vad som skall betraktas som exploaterad mark.
Därmed inte sagt att problemen är lösta. Översiktsplanen kom-
mer att innehålla kommunernas tolkning av lagstiftningens krav
och det är inte säkert att den är förenlig med lagstiftningen. Den
frågan kan komma att klargöras först i domstol (1). Här finns
alltså ett osäkerhetsmoment i implementeringen. Gällande
Sophiahemmet säger Ulf Sandell att utbyggnaden inte skulle ha
beviljats idag eftersom den krävde att man högg ned träd och
tog parkmark i anspråk. Beslutet om den nya detaljplanen togs
när lagstiftningen var ny och man inte hade tillräckligt stora
kunskaper om vad den innebar. Sandell lägger dock på slutet till
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att han ej är säker på att den skulle strida mot lagstiftningen (3).
Nästa aspekt som Cederström pekar ut som oprecis är vad

lagstiftningen ställer för krav på byggnaders utformning och
storlek. Fysikcentrumdomen ger, enligt Cederström, inget
besked om vad som händer om en byggnad bryter landskapets
siluett. Att osäkerheten var stor angående denna aspekt före
fysikcentrumdomen bekräftas av Ulf Sandell, som tycker att
fysikcentrum utgör ett dominerande inslag och därför säger att
han utan större svårighet kunnat acceptera en fällande dom av
det skälet. Han trodde att byggnaden skulle kunna komma att
fällas i Regeringsrätten (3). Länsstyrelsen gör en intressant tolk-
ning av lagstiftningen när de gör skillnad mellan bebyggelse på
kv Skogskarlen och fysikcentrum. Ingripandet för att skydda
Skogskarlen från ytterligare exploatering motiveras med att en
viktig skillnad mellan Skogskarlen och byggandet av fysikcen-
trum är att det i det ena fallet handlar om kontorsbebyggelse
och i det andra om högskoleutbildning. Fysikcentrum skall bli
en del av ett institutionsbälte som sträcker sig från Frescati till
KTH. Ett kontor kan placeras var som helst (6).

Angående propositionen och lagens utformning i allmänhet
anser Lars Göransson, Byggnadsnämndens ordförande i Solna,
att de är tillräckligt klara och tydliga (2). Om man frågar Sandell
och Skårman får man helt andra svar. Framförallt riktar de kri-
tik mot propositionen, som Skårman anser vara full av kompro-
misser. Sandell finner den argumenterande. Enligt Skårman
råder det stor osäkerhet om hur lagstiftningen skall tolkas i
nämnden vilket leder till mycket diskussion. Han beskriver att
olika, vad han kallar, experter som skall ge sin tolkning till
nämnden kan säga att samma projekt inte strider, respektive
strider mot lagen. Som icke-jurist är han beroende av dessa
experters uttolkningar, han är inte alltid kompetent att avgöra
på egen hand (4).

Förutom att innehållet i propositionen uppfattas som oklart
nämner Sandell, Skårman och Cederström att det råder lite
oklarhet rörande hur man skall se på lagens förarbeten efter
Sveriges inträdande i EU. Enligt svensk tradition skall man gå
till propositionen när det finns tvekan gällande hur själva lag-
texten skall tolkas, om lagtexten är klar och tydlig går den före
innehållet i propositionen (31:32). Inom EU skall man däremot
vrida och vända på formuleringarna i lagparagrafen och inte ta
hänsyn till förarbeten. Ingen av de tre kan ge ett säkert svar på
frågan vad som gäller (1, 3, 4). Mikael Wallin avfärdar detta
resonemang. Han säger sig ha talat om detta med jurister
anställda på länsstyrelsen. Enligt dem råder det inte något som
helst tvivel om att det traditionella svenska systemet fortfarande
gäller (6). I Stockholm verkar man inte ha tolkat lagstiftningen
på det nya sättet när man tillämpat den, utan verkligen förlitat
sig på propositionens innehåll. Ett av skälen till att
Bellevuedomen chockade Skårman var att han uppfattat det
som att de formuleringar som finns om Norra länken i proposi-
tionen innebar att projektet inte skulle kunna strida mot
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bestämmelsen om nationalstadsparken. De hade blivit ”lovade”
under beredningsarbetets gång att Norra länken skulle få byggas
(4). I propositionen finns dock förbehåll som Skårman inte ver-
kar ha lagt märke till: Ledens anordningar ovan jord skall utfor-
mas så att de inte skadar nationalstadsparkens natur- och kul-
turvärden (46:45-46). Det ställs alltså krav på utformningen av
projektet och lagstiftningen är tillämplig på Norra länken.
Projektet är inte på något vis undantaget.

Staffan Westerlund, professor i miljörätt, har riktat allvarlig
kritik mot naturresurslagen (37:137ff). Han hävdar att den som
vill ”kan hitta luckor och undantag i så stor omfattning, att
lagen kan te sig helt innehållslös” (37:137). Varför tar jag upp
Westerlunds kritik? Skälet till att den kan vara intressant i detta
sammanhang är att den lagstiftning som kommunerna är vana
vid att använda i sitt arbete har dessa brister. Med bestämmel-
sen om nationalstadsparken introducerades ett starkare skydd i
ett ”svagt sammanhang”. Tidigare kunde man låta t.ex. det loka-
la näringslivets intressen gå före riksintressena. Det går fortfa-
rande bra vad gäller de andra områdena i kapitel 3 i NRL (nu
kapitel 4 i MB), men inte för nationalstadsparken. 

Är den indirekta styrningen väl utformad?
Med indirekt styrning menar Sannerstedt hur implementering-
en är organiserad. Vilken kompetens har personalen, vilka
resurser finns i fråga om tid, pengar och antal personer? Oavsett
hur klar den direkta styrningen är kan genomföraren få det
svårt att förverkliga beslutsfattarens intentioner, om den indi-
rekta styrningen inte är godtagbar (34:14-15).

Den personal på Stadsbyggnadskontoret respektive
Stadsarkitektkontoret som tillämpar bestämmelsen rent prak-
tiskt är planarkitekter, de ritar detaljplaner. Cederström och
Sandell har lång yrkeserfarenhet. Sandell säger sig ha mycket
god kännedom om det område han arbetar med, emellertid
främst dess byggnader. Han påpekar att man i och med arbetet
med ”Program för planering”, som Solna och Stockholm gemen-
samt utarbetade 1992, kom i kontakt med ekologer och land-
skapsarkitekter. Dessas sakkunskaper visade sig värdefulla. Utan
dem hade området på sikt kunnat skadas, enligt Sandell. Det var
alltså en kompetens som tidigare var bristfällig. Arbetet har
dock blivit mer komplicerat i och med den nya lagstiftningen då
mer tid går åt till att diskutera de olika projekten med berörda
och miljöorganisationer. Detta finner Sandell personligen slit-
samt. Det dagliga arbetet ställer numera större krav på ”mentala
resurser” än tidigare (3).

Solna kommuns arbete med en fördjupad översiktsplan för
nationalstadsparken (50) är det enda som Jacob Cederström
pekar ut som något som krävt extraresurser (pengar och tid) för
att man skall kunna implementera lagstiftningen om national-
stadsparken (1). 

Dokument som pekar ut värden som skall bevaras är t.ex.
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kulturmiljöbeskrivningar. Den kulturmiljöbeskrivning som
gjorts av Stockholms och Solna kommuner är en bilaga till
”Program för planering” från 1992 (44). Det kan konstateras att
det där inte görs någon djupare analys av immateriella värden. I
dokumentet pekas främst byggnader och parker ut som intres-
sen för kulturmiljövården. Att det funnits brister i de kommuna-
la kulturmiljöbeskrivningarna har påpekats under implemente-
ringsfasen av både länsstyrelsen (43) och av krafter inom miljö-
rörelsen (27, 29).

På det hela taget visar min undersökning att resursbrist inte
tycks vara ett stort problem, de inblandade tjänstemännen ser
inte knappa resurser som något hinder i arbetet. 

Klart är dock att utformningen av flera av de fall som stude-
rats valts pga att kostnaden varit lägre än för en alternativ
utformning. Detta gäller såväl vid nedgrävningen av kraftled-
ningen i Bergshamra som när man i Stockholm valde att placera
Norra länken under Bellevueparken istället för under de befint-
liga vägarna, Sveavägen och Cedersdalsgatan. Det är dessutom
mer komplicerat trafiktekniskt att bygga under vägar där trafi-
ken skall fram även under byggtiden (3, 4).

Mikael Wallin på länsstyrelsens planenhet, säger att ekono-
miska skäl även styrde valet av utformning av fysikcentrum. Den
valda utformningen är högre än de andra alternativ som förelåg
och upptar därför mindre markyta, Wallin säger att man valde
den av fastighetsekonomiska skäl. Länsstyrelsen hade hellre sett
att man byggt en lägre byggnad som upptar en större markyta,
för att minska påverkan på miljön runt Brunnsviken (6). 

Är lagstiftningen omtyckt 
och verkställs den av motiverade aktörer?
Med denna punkt menar Sannerstedt att en beslutsfattare har
bättre möjligheter att få sin vilja praktiskt genomförd om de
som är satta att implementera gillar beslutet. Om verkställarna
ser det nya beslutet som välbehövligt och användbart är det en
fördel för genomförandet framför om de upplever det som ett
hinder i sitt arbete och om det finns andra saker som man finner
viktigare (34:32ff). Annars är risken att man söker möjligheter
för att inte behöva tillämpa en bestämmelse. 

Vissa som jag intervjuat har velat ha en lagstiftning, andra
har i efterhand sett att den fyller en funktion. Någon finner den
onödig. Buden är olika. Ett mönster som visar sig i de fall jag
granskat är att det är andra orsaker och visioner som ligger
bakom utarbetandet av detaljplanerna än att ge skydd åt värden
i nationalstadsparken. Andra saker har prioriterats högre och
aktörerna var mer motiverade att genomföra dessa än att skydda
nationalstadsparken. 

Skälet till att man valde att arbeta om detaljplanen och flytta
byggrätten inom kv Skogskarlen var dock att man från Solnas
sida tyckte att en ytterligare kontorsbyggnad på platsen skulle
ha en negativ inverkan på miljön runt Brunnsviken. Cederström
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och Göransson är väsentligen positivt inställda till lagstiftning-
en, Cederström anser lagen vara ett användbart verktyg (1, 2).
Det är även i propositionen tydligt att Solna var positiva till ett
heltäckande skydd för området (46:61-62).

I Stockholm är man dock inte lika entydigt positiv, men Ulf
Sandell ser den som behövlig. Under tillkomsten av lagen upp-
levde man det på Stadsbyggnadskontoret som om man inte
hade något att säga till om. Man fick en remiss att ge svar på,
inget mer. Många på Stadsbyggnadskontoret ställde sig, enligt
Sandell, negativa till förslaget, medan t.ex. Gatu- och
Fastighetskontoret motsatte sig den helt och fullt. Carl-Erik
Skårman ser inget verkligt behov av lagstiftningen, då han anser
att Norra och Södra Djurgården och Hagaparken inte är hotade.
Det råder politisk enighet om att de bör bevaras (4). Skårman
förefaller även kritisk mot det faktum att politiker på riksnivå
beslutat om en lag som får tydliga konsekvenser på kommunal
nivå då den inskränker handlingsfriheten på ett område där
kommunerna i grunden har monopol.

Min bedömning är att aktörerna ofta styrts av ambitionen att
genomföra projekt man redan tidigare bestämt sig för att reali-
sera. Man har sökt vägar att se sina visioner och planer bli verk-
lighet så opåverkade av den nya lagstiftningen som möjligt.
Projekt som Norra länken har haft hög prioritet, speciellt bland
de politiska aktörerna. En ny lagstiftning som förvandlar det
område som vägtunneln skall gå igenom till en nationalstads-
park och kräver hänsyn blir en komplikation i sammanhanget.
Strävan har inte främst varit att genom t.ex. detaljplanerna för
Norra länken och fysikcentrum, bevara värdefulla miljöer till
eftervärlden. Jag vill således hävda att undersökningen visar att
man i mångt och mycket varit omotiverade att implementera
lagbestämmelsen om nationalstadsparken. 

Hur fungerar statens kontroll 
av verkställandet?
När kommunen utarbetar en detaljplan för ett område som
innefattar ett riksintresse måste den enligt PBL 5:22 samråda
med länsstyrelsen. Det innebär att länsstyrelsen har insyn i
kommunens implementeringsprocess. Om länsstyrelsen anser
att kommunens beslut inte tillgodoser kraven i NRL gällande
riksintressen, kan den pröva beslutet och upphäva det (45: §
12:1, § 12:3). Enligt Mikael Wallin, länsstyrelsen i Stockholms
län, händer det dock ”mycket sällan” att man upphäver kom-
munfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan (6).

I ett av de fall jag studerat har man dock valt att åtminstone
pröva detaljplanen. Detta gällde planen för fysikcentrum. Från
länsstyrelsens sida kunde man inte acceptera att man tillät att
vanliga bostäder byggdes på berget ovanför Roslagstull (9).
Någon formellt bindande ändring av planen erhölls dock ej i
denna instans.

Wallin menar att lagstiftningen om nationalstadsparken är
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nödvändig, annars skulle området ”försvinna i kommunernas
hantering”. Han menar att kommunpolitikerna i synnerhet är
irriterade över det utökade skyddet för området. De vill ha fria
händer att exploatera mark om de anser det nödvändigt.
Därmed har också länsstyrelsen en uppgift att fylla med sin
bevakning. Han anser att arbetet med nationalstadsparken är
prioriterat inom länsstyrelsen (6). Utformningen av fysikcen-
trum kritiserades av länsstyrelsen. De ansåg att den var för hög,
skymde bergsplatån bakom och störde miljön i Haga.
Därigenom fick man kommunen att sänka byggnadens höjd
med en våning, och flytta den österut bort från blickfånget från
Haga (7, 8). Genom sina yttranden har man alltså utövat ett
visst inflytande och kritiserat kommunernas planering. 

Sandell menar dock att länsstyrelsens yttranden ofta varit
uddlösa och svävande i sina formuleringar. Även Cederström
uttrycker en liknande åsikt, men är mindre hård i sin kritik.
Enligt honom är kommunen och länsstyrelsen oftast överens
och menar att de inte är särskilt hårda i sina bedömningar. Han
kan inte minnas något tillfälle då de varit hårdare i sin bedöm-
ning än Solna varit (1, 3).

När man läser länsstyrelsens yttranden (t.ex. 7, 8, 10) ser
man att det förs en diskussion om detaljplanernas konsekvenser
för riksintressena. Kritik framförs men den är inte så långtgåen-
de och grundläggande. Ingen diskussion förs t.ex. om konse-
kvensen av att dra Norra länken genom Bellevueparken, inte
heller om förlängningen av Drottning Kristinas väg in på natur-
mark. Detta  förklaras av Mikael Wallin med att man inte visste
vad ett ”intrång” var. Båda detaljplanerna godkändes innan
Bellevuefallet avgjordes av Regeringsrätten (6). 

I slutet av januari 1995 fattade regeringen beslut om att
länsstyrelsen i Stockholms län skall samordna frågor om skydd,
förvaltning, vård och skötsel av nationalstadsparken (13). Detta
redogörs för i en rapport daterad den 25/1 1996 (43). En sam-
verkansgrupp för nationalstadsparken inrättades i länsstyrel-
sens regi, eftersom man anser sig ha ett helhetsperspektiv.
Gruppen som leds av länsöverdirektören innehåller represen-
tanter för länsstyrelsen, Solna och Stockholms kommuner,
Ståthållarämbetet, Statens fastighetsverk, Akademiska hus och
Vasakronan samt Förbundet för Ekoparken och Kommittén för
Gustavianska parken. Deltagarna är alltså representanter för
myndigheter, fastighetsägare respektive miljöorganisationer.
Sekreterare i gruppen är Mikael Wallin. Syftet med att inrätta
en grupp för nationalstadsparken är att man där skall kunna
diskutera, få information och samverka kring frågor som är av
vikt för parken. Dessutom vill man utveckla en gemensam syn
kring principer för nationalstadsparkens skydd, vård, förvalt-
ning och utveckling. Exempel på typer av frågor som kan
komma att behandlas är: 

• En samlad överblick och uppföljning av utvecklingen inom
nationalstadsparken.
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• Samordning av olika aktiviteter m.m.

• Undvikande av dubbelarbete i gemensamma frågor.

• Klarläggande av behov av särskilda projektgrupper.

• Identifiering av problem som lagstiftningen inte tar fatt i. 

• Utveckling av nationalstadsparken och dess värden.

Gruppen har inga mandat att fatta bindande beslut. Enligt
Wallin går diskussionerna framåt i begränsad omfattning. Det
finns en tydlig skiljelinje mellan fastighetsägarnas och miljöor-
ganisationernas åsikter (6).

Det är svårt att dra en entydig slutsats angående Läns-
styrelsens förmåga att ta vara på riksintressena. Om man lyssnar
till vad kommunerna säger verkar det inte som att statens för-
längda arm uppfattas som något ”hot”. Solna kommun anser sig
inte befinna sig i någon konflikt medan Stockholms kommun
verkar se dem som ganska svaga. Man har emellertid agerat från
länsstyrelsens sida, t.ex. mot byggandet av bostäder vid
Roslagstulls sjukhusområde och när man erbjöd sig att skaffa
fram ny mark till JM Bygg som ersättning för kv. Skogskarlen.
Kanske beror kommunernas inställning på att Länsstyrelsen så
sällan tar till det starkaste verktyg som står dem till buds; Att
pröva och upphäva kommunfullmäktiges beslut om att anta en
detaljplan. 

Det kan inte hävdas att det inte finns något intresse för
nationalstadsparken från länets sida. Mikael Wallin gör intryck
av att vara positivt inställd till lagstiftningen. Han säger t.ex. att
parken i slutändan skulle komma att försvinna om kommunerna
fick göra som de ville. Wallin anser att bestämmelsen behövs.
Han påpekar att även landshövdingen vill att frågan skall priori-
teras (6).

Vilken roll har utomstående aktörer 
i implementeringsprocessen?
Med utomstående aktörer menar jag i detta sammanhang
främst aktörer som inte har någon formell beslutanderätt i pla-
närenden, men som har intressen som påverkas av lagstiftning-
en t.ex. fastighetsägare. Det kan även handla om t.ex. miljöorga-
nisationer. För att en utomstående aktör skall vara av intresse i
det här sammanhanget skall aktören på något sätt ha kunnat
och försökt att påverka utformningen av markplaneringen i
nationalstadsparken.

Lagstiftningen infördes därför att man såg området som
hotat av alltför långtgående exploatering på lång sikt (46:9).
Hur bedömer de två planarkitekterna situationen, är det
många som vill exploatera marken inom nationalstadsparken?
Ulf Sandell tycker inte att trycket är hårt, medan Cederström
säger sig märka att det har blivit lite attraktivare att etablera
sig inom området sedan det blev en nationalstadspark.
Fastighetsägarna inom Solnas del av parken har reagerat olika.
JM Bygg som äger marken på kv Skogskarlen har varit tillmö-
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tesgående när Solna velat göra om planen och inte framfört
några protester. 

Under slutet av 80-talet byggde SAS sitt huvudkontor vid
Frösundavik, vid Brunnsvikens strand. De har nu under hög-
ljudda protester ”i praktiken” accepterat att kommunen inte
skulle bevilja dem en ytterligare utbyggnad. Den fastighetsägare
som Cederström uppfattar som mest negativ är statliga
Vasakronan, som äger marken runt polishögskolan i Sörentorp.
Cederström uttrycker det som att de kommer att arbeta för att
”få en så stor ring runt sina byggnader som möjligt”(1). Med det
menar han att Vasakronan vill att så mycket mark som möjligt
skall definieras som exploaterad. Sammanfattningsvis kan sägas
att det ställs krav från fastighetsägarna men dessa är oftast inte
omfattande. De får helt enkelt lära sig leva med den nya lagstift-
ningen. Kommunen tycker sig inte ha några större svårigheter
med att kontrollera situationen.

Påverkan från utomstående har i de fall jag behandlat före-
kommit i Stockholm. Det syns tydligt vad gäller Norra länkens
första etapp mellan Norrtull och Roslagstull. Skanska utarbeta-
de ett förslag till sträckning genom Bellevueparken på eget initi-
ativ. De hade, som Sandell uttrycker det, ”grävt fram” ett gam-
malt planförslag. Eftersom detta förslag visade sig vara billigare
än det ursprungliga nappade även Vägverket på förslaget. 

Från början skulle fysikcentrum ha placerats längre norrut i
Albano industriområde, på mark som ägs av SJ. En ny möjlighet
öppnades dock för KTH och Stockholms Universitet. Verksam-
heten på Roslagstulls sjukhus hade flyttats därifrån till
Huddinge sjukhus, vilket gjorde att landstinget stod med lokaler
som man inte kunde få någon användning för. Samtidigt ville
Stockholms stad hitta en ny användning för det område där det
stod en renhållningsstation. Alltså inledde KTH och Stockholms
Universitet förhandlingar med landstinget och staden istället.
Något de enligt Sandell föredrog framför att förhandla med SJ.
Sandell påstår att de två högskolorna tyckte att SJ var för ”tuffa
och affärsmässiga”. Dessutom kunde de under förhandlingarna
med staden och landstinget säga att de kunde vända sig till SJ
istället om det var något som inte passade (3). Resultatet blev
att den nya huvudbyggnaden skall byggas på den gamla renhåll-
ningsstationens tomt och omgivande asfalterad mark. Resten av
centrumet skall inrymmas i de gamla sjukhusbyggnaderna.
Detaljplanen för fysikcentrum fälldes av Regeringsrätten p.g.a. en
förlängning av en väg genom en backe med lövskog (16). Enligt
Sandell tryckte de två högskolorna på mycket starkt för att få en
vägförbindelse över Roslagsbanan. Det var mycket viktigt för
dem att krympa avståndet mellan KTH och fysikcentrum (3).

Det finns dock vad gäller nationalstadsparken ett annat slags
utomstående aktörer; miljöorganisationerna, däribland Haga-
Brunnsvikens Vänner, Kommittén för Gustavianska parken och
Förbundet för Ekoparken. De senare två är representerade i
länsstyrelsens samverkansgrupp för nationalstadsparken (6),
men de är framförallt aktiva som opinionsbildare och som
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påtryckare på de verkställande. Dessutom är de inblandade i
vissa överklaganden som gjorts. 

Lars Göransson anser att i mångt och mycket har miljöorga-
nisationerna gjort en värdefull insats vad gäller att identifiera
värden i nationalstadsparken. Det finns dock vissa representan-
ter som han tycker går för långt med sina överklaganden. Han
tycker att de stör kommunen i deras arbete, särskilt som hans
bedömning är att de inte har något lagstöd för sina överklagan-
den. För Solnas del gäller det ofta projekt precis utanför natio-
nalstadsparkens gränser. 

Cederström menar också att organisationerna märks i arbe-
tet som remissinstanser. Trots att de ger kritik i sina yttranden
tycker Cederström ändå att de bemöter kommunen med respekt
och ibland t.o.m. ger beröm. Dock inte utåt, där intar de en kri-
tisk position, vilket ju också är deras uppgift (1). 

I Stockholms stad är positionerna mer polariserade. Man har
också i högre grad ”störts” av överklaganden. Bellevuedomen
chockade tjänstemän likaväl som politiker, även i Solna, och har
lett till att byggandet av Norra länken fördröjts med många år.
Skårman anser att ”vissa” representanter för organisationerna
verkar vilja göra området till ett museum, något han starkt mot-
sätter sig. 

Risken för överklaganden sätter en press på arbetet på Stads-
byggnadskontoret. Man måste lära sig att bli mer strikt vid
utformningen av byggprojekt för att inte råka ut för överklagan-
den (3). 

Miljöorganisationerna spelar alltså en viktig roll i implemen-
teringen av lagstiftningen om nationalstadsparken. Deras inten-
siva arbete för att bevara områdets värden ger effekt. De imple-
menterande på kommunen lever med hotet om ett överklagan-
de. Med detta inte sagt att organisationerna aldrig drar det hela
för långt. De är dock en motpart till de fastighetsägare och
byggherrar som vill exploatera marken i nationalstadsparken.
Detta politikområde är emellertid i grunden ett exempel på vad
Sören Winter kallar entreprenörspolitik. 

James Q. Wilson har utarbetat en typologi för politikområ-
den. Wilson gör skillnad mellan om fördelarna respektive kostna-
derna för politiken är spridda eller koncentrerade (38:75ff). Med
Wilsons teser som grund har Winter konstruerat en matris som
är applicerbar på implementering (se 32:76; 39:33) (figur 6).

FIGUR 6. Fördelning av kostnader och fördelar vid offentlig politik.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Spridda fördelar Koncentrerade fördelar
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spridda kostnader majoritetspolitik klientpolitik
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Koncentrerade kostnader entreprenörspolitik intressegruppspolitik
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Källa: 39:33

När man talar om entreprenörspolitik är som synes fördelarna
av en förd politik spridd på ett stort antal samtidigt som kostna-
derna för samma politik är koncentrerade på ett fåtal. Eftersom
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kostnaderna är koncentrerade har de som drabbas av dem ett
starkt incitament att motsätta sig politiken. Eftersom kostnads-
bärarna är relativt få är det lättare för dessa att organisera sig
för att försvara sina intressen. De som kan åtnjuta fördelarna av
den förda politiken är däremot ett stort antal personer oftast
utan någon gemensam nämnare. Fördelarna är uppdelade på
alla dessa personer vilket gör att varje individs nytta blir relativt
liten. Dessa två faktorer minskar incitamenten och möjligheter-
na för att de skall organisera sig för den förda politiken.
Ursprungligen appliceras denna typologi på stora politikområ-
den som t.ex. miljöpolitik. Vad den kan ge svar på enligt Wilson
är hur stora förutsättningarna är för att det skall fattas ett poli-
tiskt beslut om reglering. Att de som drabbas av kostnaderna
även engagerar sig i implementeringen är Winters vidareutveck-
ling av Wilsons typologi.

Lagstiftningen om nationalstadsparken kan sägas skapa kon-
centrerade kostnader på det viset att byggherrar och markägare
inom området inte längre kan utforma bebyggelsen billigast
möjligt eller utnyttja sin mark bäst de vill. De kommer att ha
incitament till att pressa de implementerande myndigheterna, i
detta fall kommunerna. Bevarandet av parken och dess natur-,
kultur- och rekreationsvärden skall komma Stockholms-
regionens och hela Sveriges befolkning tillhanda, dvs. en grupp
människor som i gemen inte är så välorganiserad eller överhu-
vudtaget insatt i frågan. Fastighetsägarna är både färre och vana
vid att ha att göra med kommunen. I enlighet med Winters teori
bör därför fastighetsägarna ha goda möjligheter att försvåra
implementeringen av lagen eftersom de har ett engagemang och
på ett naturligt sätt kommer i kontakt med kommunen. 

Under denna rubrik har visats att fastighetsägare och bygg-
herrar påverkat implementeringen till sin egen fördel och i vissa
fall till nationalstadsparkens nackdel. Här har dock funnits ett
motstående organiserat intresse; miljöorganisationer som lagt
ned tid och engagemang på att bevara parken. 

Innan beslutet om en lag med heltäckande skydd för områ-
det infördes hade de organisationer som ville bevara det inget
bra redskap, men nu när de fått det har de utnyttjat det till fullo.
De har bildat en motvikt till fastighetsägares och politikers
exploateringsvilja. Min uppfattning är att de spelar en viktig roll
genom att sätta press på kommunerna att implementera
bestämmelsen om nationalstadsparken.

AVSLUTNING 

Kunskap om vilka som påverkar besluten inom förvaltningen är
viktig för att förstå hur demokratin fungerar. Vi väljer i Sverige
representanter som skall fatta politiska beslut i vårt ställe. Därför
är det av vikt att dessas beslut genomförs enligt intentionerna.
Miljöpolitik har lyfts fram som ett område där förutsättningarna
för ett smidigt genomförande av de politiska besluten inte är så
goda (se t.ex. 38, 39, 48). I min empiriska undersökning har jag
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använt mig av bl.a. Sören Winters idéer. Nationalstadsparken har
visat sig vara ett område som passar väl in i mallen och därmed
utgör regleringen ytterligare ett exempel på att miljöpolitik kan vara
problematiskt att implementera. Genom miljöorganisationernas
aktivitet har dock miljöintressena till viss del kunnat tas till vara.
Organisationerna har alltså till viss del kunnat fungera som entre-
prenörer och frågan är vilken effekt lagstiftningen haft utan dem.

Jag vill här avsluta uppsatsen med att peka ut de punkter som
jag uppfattat vara viktigast för implementeringen av NRL:s
bestämmelse om nationalstadsparken: 
• Den direkta styrningen, i det här fallet NRL 3:7, senare MB

4:7, har vissa brister. Bland annat menar de två intervjuade
planarkitekterna att det finns aspekter av lagen som man från
början inte förstod konsekvenserna av. Det var oklart vad som
skulle räknas som ett intrång i icke exploaterad mark och vad
det strängare skaderekvisitet skada verkligen innebar. Detta
fick inte klarhet förrän en detaljplan prövades i Regerings-
rätten. Vad som skall räknas som exploaterad mark är emeller-
tid inte utrett till fullo. Man kan inte heller idag säga hur
dominerande en enskild byggnad i nationalstadsparken får
vara. Fysikcentrum ansågs inte dominerande, men den bygg-
naden kommer t.ex. inte att bryta landskapets siluett. Hur stor
får en sådan byggnad vara? 

• Jag har tidigare visat att det inte är främst en vilja att bevara
nationalstadsparken till eftervärlden som legat bakom att man
utarbetat planer och gett bygglov. Man har styrts av en önskan
att förbättra trafikförhållandena i Stockholms innerstad eller
göra boendet i södra Bergshamra mer attraktivt, för att ta två
exempel. Det har även funnits en benägenhet att leta efter
undantag i propositionen. När Sophiahemmet skulle byggas ut
ansåg man exempelvis inte att det var ett intrång i parkland-
skapet eftersom propositionen säger att man får komplettera
en etablerad verksamhet. 

• Miljöorganisationer, fastighetsägare och byggherrar har lyckats
utöva sitt inflytande. Miljöorganisationerna har arbetat för att
bevara nationalstadsparken genom att skriva tidningsartiklar
och genom att i vissa fall medverka till att kommunernas
beslut överklagas. Fastighetsägare och byggherrar har sökt att
påverka kommunens beslut så att de får lov att utnyttja mark.
Ett bra exempel på det senare är att Skanska tog initiativ till
att lägga Norra länken under Bellevueparken. 

Enligt min mening är det dessa tre punkter som bäst ger en bild
av vad som verkar ha präglat kommunernas implementering av
NRL 3:7. De båda andra har också haft inverkan, men inte i
samma utsträckning. Man kanske kan hävda att länsstyrelsen i
hög grad indirekt har påverkat. Detta genom att inte agera till-
räckligt kraftfullt för att värna riksintresset. Men med mina inter-
vjusvar som grund måste jag ändå hävda att ovan nämnda tre fak-
torer har varit viktigast i sammanhanget. 
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O T R Y C K T A  K Ä L L O R

Intervjuer, samtal m.m.

1. Cederström, Jacob (planarkitekt,
Stadsarkitektkontoret, Solna
stad). Telefonintervju 980604. 

2. Göransson, Lars (ordförande (s),
Byggnadsnämnden, Solna stad).
Besöksintervju 980608 Solna.

3. Sandell, Ulf (planarkitekt,
Stadsbyggnadskontoret, Stock-
holms stad). Besöksintervju
980610 Stockholm.

4. Skårman, Carl-Erik (vice ordfö-
rande (m), Stadsbyggnads-
nämnden, Stockholms stad). Be-
söksintervju 980605 Stockholm.

5. Sprang, Viking (stadsjurist, Solna
stad). Telefonintervju 980602. 

6. Wallin, Mikael, (byrådirektör,
planenheten, Länsstyrelsen i
Stockholms län). Telefonintervju
980625.

Övriga otryckta källor

7. Länsstyrelsen i Stockholms län,
Detaljplan för del av kv.
Ruddammen m.m. inom stads-
delen Norra Djurgården, S-Dp
88154, samrådsyttrande 950207 

8. Länsstyrelsen i Stockholms län,
Detaljplan för del av kv. Rud-
dammen m.m. inom stadsdelen
Norra Djurgården, S-Dp 88154,
utställningsyttrande 950828. 

9. Länsstyrelsen i Stockholms län,
Prövning av kommunens beslut
att anta detaljplan för del av kv
Ruddammen m.m. inom stads-
delen Norra Djurgården, Dp
88154A, beslut 960109.

10. Länsstyrelsen i Stockholms län,
Överklagande av Stockholms
kommunfullmäktiges beslut den
4 december 1995, §43, att anta
förslag till detaljplan för del av kv
Ruddammen m.m. inom stads-
delen Norra Djurgården i Stock-
holm, Dp 88154A, beslut 960122. 

11. Länsstyrelsen i Stockholms län,
Nätkoncession för ändrat utfö-
rande för 220 kV ledningarna

Danderyd-Värtan och Värtan-
Järva genom Bergshamra i
Solna, yttrande 970716.

12. Länsstyrelsen i Stockholms län,
Detaljplan för kv Skogskarlen
Dp92-003 i Solna, samrådsytt-
rande 980408. 

13. Miljödepartementet, Uppdrag
till Länsstyrelsen i Stockholms
län i fråga om skydd, förvaltning,
vård och skötsel av nationalstad-
sparken Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården, rege-
ringsbeslut M95/311/7, 950126.

14. Regeringsrättens dom, mål nr
7257-1996, 980529.

15. Regeringsrättens dom, mål nr
1190-1997, 980529.

16. Solna Stad, Stadsarkitekt-
kontorets tjänsteutlåtande 97-
038, 970416.

17. Solna stad, Tekniska kontoret.
Bygglov 1997:2034 Bergshamra
3:2, Kraftledningstunnel.

18. Solna stad, Stadsarkitektkontoret,
Detaljplan för Kv Skogskarlen
inom stadsdelen Bergshamra,
planbeskrivning (samrådshand-
ling) 980211.

19. Stockholm konsult, Miljökonse-
kvensbeskrivning för kv Rud-
dammen mm, Fysikcentrum Dp
88154, 950530.

20. Stockholms stad, Stadsbygg-
nadskontoret, Detaljplan för kv
Ruddammen m.m. inom stads-
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