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Synpunkter på ansökan om bygglov för uppförande av murar 
vid fastigheten Östermalm 1:20 (f d Skogsinstitutet) i 
Nobelparken, 2006-12257-571 

Djurgårdens Hembygdsförening anser inledningsvis det principiellt olämpligt att förlägga 
en terroristhotad verksamhet till en starkt frekventerad park nära stora bostadsområden. 
Detta ställningstagande accentueras av att aktuell park, Nobelparken, dessutom ligger i 
Nationalstadsparken och där hör till en av de mest frekventerade entréerna till denna 
lagskyddade park. Följande yttrande avser åtgärder för det fall, att bygglovet trots 
föreningens avstyrkan beviljas. 

Utgångspunkten måste, enligt föreningens mening, förutom skyddsaspekten vara att göra 
minsta möjliga ingrepp på det befintliga trädbeståndet, som utgörs av ett s k arboretum, 
träd planterade i studiesyfte för det i parken 1828 av Israel af Ström grundade 
Skogsinstitutet, samtidigt som skyddsåtgärderna inte skall upplevas som störande av 
parkbesökarna av olika åldrar. 

De byggnadslovspliktiga åtgärderna, föreslagna av Nivå Landskapsarkitektur AB 2006-
06-12, bygger på en lösning i form av långa och breda granitmurar närmast gångstråket 
längs vattnet. Granitmurens dimension och placeringen av de olika sektionerna kommer 
att innebära omfattande ingrepp, som kan skada de gamla trädens rotsystem både på kort 
och lång sikt. 

Förslaget har ambitionen att förena en gestaltningsprincip med en mer funktionell åtgärd, 
vilket i detta fall har lett till en alltför omfattande murutformning. Denna bör kunna 
reduceras avsevärt om befintliga träd ses som en del av det eftersträvansvärda skyddet. 

Efter en bearbetning av förslaget enligt denna princip, kan befintliga träd och föreslagna 
murar bilda en helhetslösning, där stor hänsyn tas till de gamla trädens lägen och 
rotsystem och en större anpassning av förslaget till platsen uppnås. Dessutom bör 
granitmurarnas dimensioner, särskilt deras bredd och höjd, ses över. De ger i detalj nr 1 
ett överdimensionerat intryck. 

En översyn av förslagets funktionella och gestaltningsmässiga innehåll kan med fördel 
kompletteras med en konstnärlig bearbetning. 
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