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Förbundet för Ekoparken
Kommitt6n för Gustavianska Parken
Haga-Brunnsvikens Vänner

Stockholm den 12 mai 1997

Solna stad
Stadsarkitekt-

kontoret
fax:83 6463

7342377

Remisslrttrande ang. Planbeskrivning. Detaljplan för kv Brahelund m m
inom stadsdelen Haealund i Solna. uoorättad i 7997, P96-003

Sammanfattning

Det förslag som presenterats utgör en alltför omfattande exploatering av kv
Brahelund. Det är uppenbart att det exploateringstal som äir avtalat mellan
Skanska och Solna kommun för området iir för högt för att möj1iggöra en
acceptabel lösning på projektet. Det ter sig darfor nödvåindigt att
exploateringstalet sänks.

Planeringen av området måste ses i ett större sammanhang och utgå från
andra väirden än de som hittills styrt den. Inramningen av nationalstads-
parken väster om Uppsalavägen måste ges en grön karakttir. Den bebyggelse
som ligger intill E4:an måste dåirför skjutas västerut och sänkas ytterligare.

För att bedöma projektets inverkan i landskapet måste emellertid
beskrivningar av landskapsbilden upprättas från olika perspektiv i
Berghamra och lllriksdalsåsen där exploteringsområdet är väl synligt.

Några utgångspunkter

Planområdet Brahelund vid Haga Norra utgör en del av national-
stadsparkens inramning och ett av dess viktigaste entr6områden.

Det progr€un som nu presenteras åir det första mer omfattande förslaget till
exploatering längs den s.k. Arlandakorridoren sedan lagen om national-
stadsparken tillkom. Ärendet reser darmed ett antal principiella frågor om
vilka värden som planeringen i detta område har anledning att ha som
utgångspunkt. Dessa iir fortfarande inte utredda.
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En aspekt rör behovet av en medveten planering av hela stråket längs
Uppsalavägen inom Solna. Upplevelsen av detta område som länk inom
Solna och som infart till huvudstaden måste ägnas stor uppmärksamhet.
Man bor tänka i termer av en helhetsupplevelse av hög kvalit6.
Exploatering av ett område måste således underordna sig helhetens
krav och utgå från en värdediskussion.

Nationalstadsparken är en landskapspark, inte en park inne i ett urbant
område. En grundläggande kvalit6 i en landskapspark är att den syftar till
att ge en upplevelse av ett landskap, inte av en stad eller dominerande
bebyggelse. Denna upplevelse skall kunna erhållas när man träder in i
parken och när man från olika platser blickar ut från den.

I norra Brunnsviken är det mot denna bakgrund viktigt att all planering
utgfu från att stärka den genom bebyggelse och motortreder redan nu svaga
landskapsupplevelsen. Härvid är utvecklingen inom kv. Brahelund och
Frösunda av skategisk betydelse. Det åir angeläget att påpeka att flera av
nationalstadsparkens landskapsrum i detta parti har sin avslutning väster
om Uppsalavägen. Till sin funktion är alltså väsentliga markområden
väster om Uppsalavägen en integrerad del av nationalstadsparken.

En kompakt stadskaraktär möter oss vid den gamla stadsgränsen Norrtull -
Roslagstull. Utanför har hittills upprätthållits en annan karaktåir på
exploateringarna. De har mer haft karaktären av hus i park, om än de i flera
falI inte har haft en av den engelska parkens grundidråer som utgångspunkt,
den som syftar till en illusion av naturens och landskapets gränslöshet.

Ett av det historiska landskapets våirden är att distinktionen i karaktärer
mellan den gamla staden och tillkommande bebyggelse väster om
Uppsalavägen upprätthålles. I och med tillkomsten av lagen om national-
stadsparken måste emellertid pianeringen utgå från landskapsparkens och
den engelska parkens grundvärden. Därmed ställs alltså väsentligt högre
krav på planeringen än vad som varit aktuellt tidigare.

Aktuellt förslag

De förslag som nu presenterats utgör en alltför omfattande exploatering av
kv. Brahelund. Det är uppenbart att det exploateringstal som är avtalat
mellan Skanska och Solna kommun för området tir för högt för att
möjliggöra en acceptabel lösning på projektet. Det ter sig därför nödvlindigt
att detta sänks.

Bebyggelsen i området bör inte bli högre än den nuvarande bebyggelsen
liings Råsundavägen. För den del som är närmast Uppsalavägen skulle
en acceptabel lösning kunna erhållas om man utgår från den gula
tegelbyggnad som finns öster om Hagavägen och äir sammanbyggd med
Hagahuset, f.d. landstingshuset. Om de tillkommande husen får en lika
tillbakaskjuten placering och höjd skulle en harmonisk front mot
Hagaparken kunna skapas. Den tillbakaskjutna placeringen medger
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också den breda grön zon som är nödvlindig att säkerstäilla. Redan med
relativt enkla modifieringar av planens delar intill Hagaparken kan alltså
sannolikt en acceptabel lösning i detta avsnitt erhållas.

För att bedöma projektets inverkan i landskapet måste emellertid
beskrivningar av landskapsbilden upprättas från olika perspektiv i
Berghamra och Ulriksdalsåsen där exploteringsområdet är väl synligt.

För:
Förbundet för Ekoparken
Kommitt6n för Gustavianska Parken

Brunnsvikens Vänner

t
Peter Schantz

Vice ordförande i
Haga-Brunnsvikens Våinner

idungatan 10, 113 45 Sthlm, tel: 33 50 31 (b), 4022298 (a)
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