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Den 7 juni l-993

Ti11
ledamöter i
Stadsbyggnadsnämnden och Gatu- och fastighetsnämnden, Sthlm.

So1na kommun har framlagt ett detaljplaneförslag för området
kring Norrtull P93-008. Förslaget har lyckats visa goda tös-
ningar för de komplicerade parkentrå- och trafikförhåIlandena
vid Haga Södra och i den gTemensamma gränsen vid Norrtul1.

Förflyttningen av Uppsalavägen till ett läge väster om tullstu-
gorna ger rnöjligheter till goda gångvägskontakter i parkmiljö,
mer grönska kring Staltmästaregården och ordnandet av parke-
ring. Entrån tiII Hagaparken kan avsevärt förbättras.

Exploateringsbortfallet vid Norra station (mindre än L e") kan
kompenseras inom området. Fördelarna är stora även för Stock-
holm. Dess underhandskritik synes kunna bemästras:

1. ,lärnvägsviadukten, som bestäms av befintliga järnvågssPår,
ger erforderlig fri höjd utan höjning av spåret enligt ut
redningsritning, som Stockholm Konsult upprättat.

2. Den kortare sträckan på Norra Stationsgatan medger tillfart
tiII kontorsfastigheten (enligt Vägrverket på samrådsmötet) .

3. De fyra stora träd, som måste fällas, riskerar även i
Stockholms planer att tyna bort.

4. Gångvägen från Norrtullsgatan kan kombineras med en körramp
och bilda en kombinerad buss- och gångrväg.

Genom att området mellan Norra station och Brunnsviken kan få
en tilltalande utformning, har det en positiv inverkan på hela
Norra stationsområdet. Tullstuq1orna, som i den vilande hotell-
planen, kom att stå ängsligt nära kontorshuset, får nu erfor-
derligt med luft ikring sig och blir inlemmade i det stora
parkområdet.

Det är slmnerligen önskvärt att Stockholms Stad inriktar sin
planering med utgångspunkt från föreliggande detaljplan i den
gemensamma kommungränsen .

Samtidigt viI1 jag ta tillfäIlet och informera om vårt avstånd-
stagande, Iiksom Komrnittens för den Gustavianska Parken samt
Förbundets för Ekoparken, tiII Norra Länkens Bellevue-alterna-
tiv. Roslagstulls trafikplats bör ges en annan lösning, se
remissvaret från Förbundet för Ekoparken.

Samråd omdetta brev har skett brev med Kommittån för den
Gustavianska parken

Bengt Edlund
ordförande
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