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tadsbyggnads
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INBJUDAN till SAMnÅn om PROGRAM ftir Norrtullsområdet inom stadsdelen Vasastaden,
S-Dp 93124

Till Länsstyrelsen, Hyresgästföreningen, Fastighetsbildningsmyndigheten, Gatu- och
fastighetsnämnden/kontoret, Stockholm Vatten AB, Stockholm Energi AB, Miljö- och
hälsoskyddsnämnden/förvaltningen, Skönhetsrådet, Stockholms brandförsvar,
Stadsbyggnadsnämndens handikappråd, SISAB Skolfastigheter i Stockholm
AB,Kulturnämnden/förvaltningen, Stockholms Stadsmuseum, Skolstyrelsen/förvaltningen,
Fritidsnämnden/förvaltningen, Socialnämnden, Socialdistrikt, Regionplane- och trafikkontoret, AB
Storstockholms Lokaltrafik, Telia Txbs avd nätplanering, Solna kommun, Stockholms Stads
Parkerings AB, sakägare, boende, Stadsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare.

Staden och SJ har anlitat två arkitektkontor för att utarbeta förslag till bebyggelse med en högklassig
platsbildning vid Norrtull. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att programsamråd ska genomföras på
grundval av dessa två samt ytterligare ett förslag som stadsbyggnadskontoret uppdragits att utarbeta.
Programsamrådet innebiir sålunda att tre gestaltningsmässiga principer tas upp till diskussion.

Alternativ 1 - Gullichsen Kairamo Vormala Arkkitehdit. Förslaget innebär att stenstadens front
utvidgas mot norr fram till järnvägsbanken. Bebyggelsen har karaktiir av en sluten stadsmur med
huskroppar i 6-9 vån. Motivet avses fullföljas västerut utmed jiirnvägen ända titl Solnavägen.
Sveavägen förlZings mot Norra Stationsgatan och sträckan trädplanteras till ny esplanad. Infarten från
norr ligger mellan tullhusen som därför flyttas isär. Forslaget innehåller hotell, kontor eller
institutioner.

Alternativ 2 - Nyrdns arkitektkontor. Förslagets ambition är att släppa fram Hagas gröna karaktiir
söderut över jämvägsbanken till den historiska stadsfronten. Kvarteren har getts en sluten men från
stenstaden avvikande planform. Bebyggelsen redovisas i 6 vån. Motivet iir avgränsat enbart till
Norrtull. Sveavägen förlängs mot Norra Stationsgatan och sträckan trädplanteras till ny esplanad.
Tullhusen flyttas och ligger båda öster om infarten och utgör fondmotiv från Norrtullsgatan. Förslaget
innehåller bostäder och kontor, men kan även nyttjas för enbart kontor eller institutioner.

Alternativ 3 - Stadsbyggnadskontoret - innebär att en ny stjämplats anläggs strax norr om tullhusen
och att två stadsboulevarder ansluter direkt från stjiimplatsen mot Sankt Eriksgatan och Sveaplan.
Tullhusen bevaras i ursprungligt läge och iir platsens huvudinslag. Strax norr om boulevarderna
föreslås en kvartersbebyggelse i 6 vån som markerar entrdn till staden och söder om boulevarderna
föreslås en uppbruten bebyggelse i 7 vån framför kv Getingen och Rödabergsparken. Bebyggelsen kan
nyttjas för såväl bostäder som kontor.

För utbyte av information och synpunkter inbjudes hiirmed till samrådsmöte måndagen
den 10 juni 1996, kl 19.00 i Tekniska Nämndhuset, Hörsalen, Fleminggatan 4. Den som inte kan
närvara vid samrådet kan framföra sina synpunkter skriftligt, senast 10 juli 1996 till
Stadsbyggnadskontoret, Distrikt Innerstaden, Plansektionen, Box 8314, 10420 Stockholm.

For vidare information kontakta A Wolodarski, 785 13 36, eller A-P Andersson 785 73 53.

P ostadress Box 83 l4 S-104 20 Stockholm
Besöksadress Fleminggatan 4 Tel 785 73 36 Fax
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