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Remissyttrande ang. "Program för planering av Brahelundsområdet vid
Haga Norra i Solna"

Sammanfattning

De förslag som nu presenterats utgör en alltför omfattande exploatering av
Brahelund. Planeringen av området måste ses i ett större sammar*rang och
utgå från antlra våirden åin de som hittills styrt den. Lrramningen av
nationalstadsparken väster om Uppsalavägen måste ges en grön karaktåir.

Några utgångspunkter

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

Det program som nu presenteras åir det fOrsta mer omfattande förslaget till
exploatering längs den s.k. Arlandakorridoren sedan lagen om national-
stadsparken tillkom. Ärendet reser därmed ett antal principiella frågor om
vilka värden som planeringen i detta område har anledning att ha som
utgångspunkt.
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En aspekt rör behovet av en medveten planering av hela stråket låings
Uppsalavägen inom Solna. Upplevelsen av detta område som låink inom
Sotna och som infart till huvudstaden måste ägnas stor uppmåirksamhet.
Man bor tåinka i tenner av en helhetsupplevelse av hög kvalit6.
Exploatering av ett område måste såIedes underordna sig helhetens
krav och utgå från en väirdediskussion.

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
utgår från att stärka den genom bebyggelse och motorleder redan nu svaga
landskapsupplevelsen. Håirvid är utvecklingen inom Brahelund och



Frösunda av shategisk 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 karaktär på
exploateringarna. De har mer haft karaktåiren av hus i park, om åin de i flera
fall inte har haft en av den engelska parkens grundidder som utgångspunkt,
den som syftar till en illusion av naturens och landskapets gråinslöshet.
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Ett av det historiska landskapets våirden åir att distinktionen i karaktiirer
mellan den gamla staden och tillkommande bebyggelse väster om
Uppsalavägen upprätthålles. I och med tillkomsten av lagen om national-
stadsparken måste emellertid planeringen utgå från tandskapsparkens och
den engelska parkens grundvärden. Därmed ståills alltså väsentligt högre
krav på planeringen åin vad som varit aktuellt tidigare.

En annan viktig aspekt i sammanhanget är huskroppars reflektion av
buller från Uppsalavägen. För att kunna bedöma detta krävs ett underlag
som nu saknas.

Slutsatser

Mot denna bakgrund anser vi att den föreslagna fonnen och placeringen av
bebyggelse vid Brahelund inte kan accepteras i det att den lir påtrangande
och varken respekterar de krav som nationalstadsparken eller Storå
Frösunda motiverar.

Tillkommande hus väster om Uppsalavägen bör placeras så att de medger
en bred grön zon mellan vägen och bebyggelsen. Den gröna inramningen
av nationalstadsparken ffu inte skadas utan måste iståillet ståirkas där så åir
möjtigt. Husens höjd bör i detta avsnitt underordna sig vegetationens
potentiella möjlighet i detta avseende och bör dåirmed inte vara högre
åin c:a 12 meter.
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