
L

L

Förbundet för Ekoparken
Sarnverkande organisationer i Stor - Stockholm

c,/o Stockholms Läns Hembygdsförbund
Box 30 193
'1.04 25 Stockholm

Tiil Stockholms stadsbyggnadskontor
Box 8314

70420 Stockholm

Yttrande över förslag tiil detaljplan för område vid Norrtull inom
stadsdelen Vasastaden i Stockholm, S-Dp 91069 - 6.

Förbundet för Ekoparken avstyrkte tidigare förslag til1 detaljplan för
Norrtull. Förbunciet konstaterar att det nya förslaget till detaljplan skulle
om det förverkiigades utgöra ett ännu värre ingrepp i kulturmiljöerna vid
Norrtull och Believue samt i landskapsbiiden kring Brunnsviken. Förslaget
till detaijpian måste därför med kraft avstyrkas.

Med hänsyn till den totala situationen for projektet, där bi.a. föreslagna
konstruktiva lösningar med placering av ett hotell i samklang med
stadsbilden på Norra stationssid.an har avvisats av hoteilintressenterna,
torde nu tiden vara mogen att avföra hotellprojektet från den politiska
dagordningen för Norrtull.

Solna stad har nyligen fört fram ett radikalt annorlunda förslag till
trafikföring vid Norrtull och Södra Haga samt avfarten från länkarna. Detta
visar med all önskvärd tydlighet behovet av en förutsättningslös och för de
båda kommunerna gemensam översiktsplan för området. Detta ingick i
regeringens uppdraggl-71,-27 till kommunerna/ men har inte lösts p.g.a.
bindningarna mellan Stockholms stad och hotellkonsortiet. Det förtjänar
också att påpekas att riksdagen i sitt uttalandeg2-02-79 (7997/92:IoU 10)

utgick "från att även de trafiktekniska lösningarna kommer att gås igenom"
inom ramen for regeringsuppdraget. Så har alltså inte skett, vilket tydligt
framgår av detaljplaneförslaget.

Förbundet viil bidraga konstruktivt till en utveckling av parkområdena
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vid Brunnsviken som en nationell såväl som en internationell attraktion
Som stöd för kommunerna i det fortsatta arbetet vill därför Förbundet
kommentera detaljplanen enligt foljande disposition:

- Utgångspunkter för pianeringen
- Kommentarer angående detaljplaneförslaget
- Önskvärd utveckling, behov av utredningar, m.m

Utgångspunkter för planeringen

Förbundets utgångspunkter for planeringen av planområdet är följande

1) Stenstadens klart markerade avslutning vid Norrtull och Roslagstull,
samt tullstugornas roll som stadsport.

2) Wenner-Gren Centers funktion som solitär.

3) Norrtullstomten har alltid varit en naturlig avsiutning på Gustavianska
parken och inramning av Brunnsviken. Den utgör också ett naturligt
entrdområde till parken.

4) Landskapet kring Brunnsviken är en heihet där naturliga och kultiverade
partier runt sjön for ett växelspel av intrikat slag. De engelska parkerna runt
sjön får därför aldrig ses som fysiskt isoierade enheter. Bebyggeise runt
parkområdet måste underordna sig landskapets karaktär, och inte ge en
visuell påverkan inne i parken.

5) Det finns ett behov av att nyttja Norrtullstomten för rekreationsändamåI
i form av mindre anläggningar för de boende i Vasastan, Ruddammen och i
framtiden Norra Stationsområdet. Detta gäiler också gästforskarfamiljerna
vid Wenner-Gren Center. Restaureringen av Beilevueparken och sydiigaste
deien av Hagaparken kräver också att nuvarande boilplaner och
tennisbanor ersätts vilket kan ske på Norrtullstomten.

6) Störningar fuän trafiken i form av buller och avgaser bör minimeras så

långt som möjiigt.

7) Tillgängiigheten för gående från stenstaden måste bli väsentligt bättre än
idag.

Förbundet anser att det mot denna bakgrund är lämpligt att Norrtulls-
tomten förvandlas tiil park som integreras som del i en heihetslösning för
södra delen av Brunnsvikslandskapet.
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Kommentarer ang. detaljplaneförslaget

Höghushotellet. I de programförutsättningar staden gav for de ursprungliga
parallella uppdragen i februari 1.990 betonades bl.a.:
- att solitären Wenner-Gren Center måste respekteras,
- att stenstadens siluett är betydeisefull,
- att projektet därför måste anpassas efter de mycket speciella lokala
förhållandena, och
- att ufr'ecklingen av det aktueila området måste underordnas kraven på att
parklandskapet runt Brunnsviken ska bevaras.

Försiaget till höghushotell strider mot stadens egna programförutsättningar

Regeringen besiutade 97-77-27 att Stockholm och Solna skuile redovisa hur
man ämnar tiilgodose kulturmiijövårdens, naturvårdens och friluftslivets
intressen inom Ekoparken inklusive hela det aktuella pianområdet.
Riksantikvarieämbetet har i detta sammanhang påpekat att höghushotellet
allvarligt skulle skada den riksintressanta kulturmiljön vid Haga-
Brunnsviken.

I det program för planering för Ekoparken som Stockholm och Soina nu
ämnar redovisa för regeringen anges att "området skaii värnas som en unik
kuitur- och naturpark med till parken väl anpassad bebyggelse". I
konsekvens med programmet har Solna stad gått emot höghusförslaget.

Höghushotellet med dess fundament utgör inte en väl anpassad bebyggelse
Det är befängt att söka inbilla någon att detta är vad som menas med hus i
park. Den visuella uppfattningen av fundamentet skulle bli att det rör sig
om ett kvarter av vasastadsmodell. Omgivande parkutrymmen är smala
remsor utan egenvärde, och ligger dessutom inte i naturlig anslutning till
Haga-Brunnsviken.

Projektet strider också mot riksdagens enhälliga yttrande 92-02-79
(1997/92:IoU 70):
a) "angeiäget att området skyddas mot fortsatt exploatering",
b) "skyddsbehovet av områdets miljövärden vad avser natur, kultur och
stadsbild bör överordnas exploateringsintresset".

Förbundet menar att försiaget strider i så många avseenden mot de
riktlinjer som måste gäila att det är meningslöst att kommentera detaijer i
ett så helt oacceptabelt förslag.

Kontorhus på Norra station. All bebyggelse på Norra station måste planeras
i ett sammanhang. Det är alltså oacceptabelt med ännu ett lösryckt
ogenomtänkt bebyggelseförslag. Förslaget tiil piacering och
bebyggelsevoiym är en oacceptabei lösning genom att det:
1) dominerar över miljön vid tullstugorna,
2) förtar stadsfrontens karaktär och tullstugornas ro11 som stadsport, samt
3) förhindrar en bra lösning av fafikfrågorna (se Solna stads förslag).
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Avgastorn. De tänkta avgastornen i anslutning till länkarna kommer att
menligt inkräkta på landskapsbilden vid Brunnsviken. Tornet väster om
E4:an avses enligt förslaget att få en provisorisk placering intill Norrtull.
Denna placering avstyrks bestämt. Erfarenheten är att provisorier tenderar
att bli långvariga, och ofta permanentas. Avgastornet måste därför redan
nu placeras vid den tänkta senare placeringen intill Solnabron.

Tärnvägsbron. ]ärnvägsvallen fungerar idag som en del av den gröna
inramningen av Stallmästarviken. Förslaget till järnvägsbro kommer att
skada denna funktion utan att den ersätts med någon annan adekvat
inramning. Den föreslagna bebyggelsen skulle därmed ytteriigare tränga sig
på omgivningen.

Småbåtshamnen. Förslaget att fiytta småbåtshamnen vid Stallmästareviken
till Roslagstuilsviken avvisas.

Länkens dragning. Den föreslagna dragningen av motorleden genom
Bellevueparken utgör ett högriskprojekt, förutom den skada som redovisas
(22 träd måste fäIlas). Vi konstaterar också att det inte ges några garantier för
att de "exceptionella metoder" som skulle kunna minska skadorna på
parken används. I planforsiaget anges endast att de bör användas. Förslaget
innebär också att tiiluftsaggregat liksom två byggnader placeras i parken.
Tilluftsaggregaten kommer att bullra och husen förfular parken. Detta svär
mot heia den engelska parkens ide. Förbundet menar därför att den enda
möjliga dragningen av länken är Cedersdalsalternativet.

länkens u
De principer som redovisas i Soinas förslag till lösning av trafikföringen bör
vara en utgångspunkt i det fortsatta arbetet.

Gångförbindelser. Försiaget redovisar inte hur gångkontakterna skall lösas

så att fotgängarna bekvämt och värdigt når såväl Haga som Beilevue. Solnas

forsiag tili gångtunnel mellan Norrtullsgatan och parken kan vara en

mojlighet. En annan är att minska på Sveavägens bredd och skapa
övergångsstälien av hög standard, t.ex. speciell stensättning och långa
passagetider för de gående.

Sammanfattningsvis, Förbundet för Ekoparken avvisar alltså
detaljplaneförsiaget. Ett helt nytt detaljplaneförslag måste tas fram.

Önskvärd utveckling, behov av utredningar, m.m.

Som tidigare påpekats är det angeläget att Norrtuilstomten anläggs som
park. Hur värdefull en sådan utveckling vore visas av den id6skiss for
Gustavianska parken som landskapsarkitekten Sture Koinberg utfört i
samråd med Kommittdn för Gustavianska Parken. Förbundet menar att
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denna och Solnas tidigare nämnda förslag till trafikföring bör utgöra
utgångspunkter för den fortsatta planeringen.

Av Koinbergs skissförsiag framgår kulturhistoriska, samordnings- och
stadsbildsmässiga skäl för att Värtajärnvägen läggs i tunnei. Till stöd för
detta kan det även finnas betydande ekonomiska skäi. Med hänsyn till detta
menar vid att det finns ett behov av att snarast utreda förutsättningarna att
tunnellägga järnvägen i anslutning tiil Norra länken, Bellevue- och
Värtalänken.

Vi vill avslutningsvis påpeka att det aktuella detaljplaneförslaget visar hur
ilIa det kan gå när den fysiska planeringen inte sker förutsättningslöst utan
föregås av löften som omöjIiggör en demr:kratisk och saklig behandling.

Stockhoim den 30 mars 1993

Stockholms läns hembygdsförbund, hJaturskyddsföreningen i Stockholm,
Friluftsfrämjandet Stockholms distriktsförbund, Svenska
Turistföreningens Stockholmsdistrikt, Haga-Brunnsvikens Vänner,
Bellevueförbundet, Confidencen Rediviva Vänförening-Ulriksdals
slottsförening, Djurgårdens hembygdsförening, Föreningen för Dendrologi
och Parkvård, Föreningen Natur och Samhälie, Föreningen Stora Skuggan,
Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, Föreningen Aventyrarna,
Föreningen Ostermaim,. Fältbiologerna, Hembygdsföreningen å Norrmalm,
Hyresgästföreningens Ostermalmsavdelning, Koloniföreningen
Bergshamra, Norra Djurgårdens Vänner, Rosendals trädgårdars
Vänförening, Segelsällskapet Brunnsviken, Sofia Hembygdsförening, Solna
Hembygdsförening, Soina-Sundbybergs Naturskyddsförening, Stockholms
Fältrittklubb, Stockholm Marathon/Tjejmiien, Stockholmskretsen av
Sällskapet Trädgårdsamatörerna, Stockholm Vandrareförening, Stiftelsen
Stora Skuggan-Naturens Hus, Stiftelsen Wenner-Gren Center,
Södermalmsparkernas Vänner, Ulriksdais hembygdsförening, Vårt
Stockholm, Projekt-Ekoparken WWF, Stockholms Ornitologiska Förening,
Föreningen Trädens Vänner

genom
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Richard Murray
ordf. i Förbundet
för Ekoparken

Bengt Edlund
vice ordf. i Förbundet
för Ekoparken


