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Inlaga angående planerna för Norra Stationsområdet.
- Inledning
Yimby är oerhört positiva till att innerstadens gränser i förslaget får expandera utåt. Det är en mycket
positiv utveckling som vi hoppas få se mer av i framtiden på fler platser.
Det pågår många projekt i Solna och i gränsen mellan Solna och Stockholm. Norra Stationsområdet är
det största, men det finns också planer för en urban utveckling vid Solna Centrum samt den
kommande Arenastaden och Nationalstadion. Även Klarastrandsleden kommer på sikt att däckas
över och bli en ny stadsdel. Yimby anser det viktigt att redan i arbetet med Norra Stationsområdet
tänka stort och möjliggöra för en sömlös stadsintegration mellan dessa områden i framtiden. Även en
framtida stadsexpansion mot Tomteboda och en delvis överdäckning av bangården för att
överbrygga den starka barriären där bör finnas med i tankarna. Stockholm behöver en gång för alla
göra upp med enklavtänket och börja se staden som en helhet. Kort sagt. Planområdet bör utökas
och omfatta ett klart större område än det som är aktuellt att bebygga just nu, för att enkelt i
framtiden skapa en fortsatt urban struktur.

- Stadsplan
Det är oerhört viktigt att vi inte idag bygger in oss i återvändsgränder som senare blir svåra att
åtgärda. Vi bör maximera stråkens längd och sammanhang och tänka på deras fortsättning även över
kommungränser. Vi måste se helhetsbilden för hela regionen. En av de viktigaste åtgärderna som kan
göras framöver är att urbanisera hela Solnavägen fram till Solna Centrum för att knyta samman Solna
Centrum och Norra Stationsområdet.
Placeringen av husen och utformningen av byggnaderna måste göra det möjligt att ha kommersiell
och samhällelig service längs med gatorna. Detta ger en mer stadsmässig och livlig känsla i
stadsdelen. Detta gäller framförallt de huvudgator och torg där flest människor kommer att befinna
sig men bör eftersträvas även på mindre gator i så stor utsträckning som möjligt.
Det bör i stadsplanen fastställas att områdena skall vara blandade. En god tumregel är att tillåta max
75% av samma verksamhets-/bebyggelsetyp inom varje kvarter. Både hyres- och bostadsrätter bör
finnas inom samma kvarter. Denna regel kan naturligtvis frångås om det är nödvändigt men bör
eftersträvas i så stor utsträckning som möjligt för att skapa kvarter och stråk som lever hela dygnet.
Inom området för sjukhus- och bioteknik kan lämpligen någon form av bostäder för studenter och
anställda planeras för att skapa liv i området även kvällstid. Det är viktigt att affärsverksamheter även
ges plats i sjukhus- och bioteknikområdet.
Det är mycket viktigt att Norra Stationsområdet integreras sömlöst med den gamla innerstaden och
att denna integration får fortsätta norrut mot Solna i framtiden. Avbrott i den urbana miljön skulle

vara mycket olyckligt och ta bort mycket av poängen med förslaget. Genom att bygga i en ny skala
och med modern arkitektur kommer gränsen för den gamla stenstaden att vara tydlig utan att för
den skull skapa ett avbrott.
Stadsbyggnadkontoret anger att området skall utgå från och anpassas till Hagaparken. Vi anser
istället att området skall anslutas och anpassas till den omkringliggande staden och att en ny urban
och tydlig kontrast med parken som accentuerar sambandet skapas. Värdet av en stadspark ökar
genom att ge många tillgång till den och tydligt definiera dess gränser. Hagaparkens gränser är idag
odefinierade och svåråtkomliga och tät stadsbebyggelse bör därför placeras ända fram till dess gräns.
En stadspark är till för staden, och skall därför sammanbindas med den. Vi ifrågasätter att urbana
miljöer primärt planeras utifrån omkringliggande naturområden istället för utifrån god och trivsam
stadsmiljö. Det vore välkommet att bryta mot det barriärtänk som idag dominerar åtkomsten till
stadsparkens värden där staden blir glesare ju närmare parken man kommer.
Central Park i New York anses allmänt vara en av världens mest lyckade stadsparker, ett exempel där
tät och urban miljö får gränsa direkt mot parkytor.
Vissa remissinstanser (i huvudsak Stadsmuseinämnden och samfundet Sankt Erik) har uttryckt
motstånd mot integrationstanken. Yimby finner det anmärkningsvärt att man som remissinstans kan
anse att en stark urban barriär som förhindrar integration och människomönster bör bevaras.
Yimby:s bestämda åsikt är att stadens fortsättning och nyttan för de som skall bo i den är viktigare än
historiska bevarandetankar om gamla gränser. Staden är levande och i ständig utveckling, inte ett
museum. Genom ny arkitektur och skala kommer ändå gränsen att vara synlig.
Vi vill särskilt markera mot Samfundet Sankt Erik som har sagt:
"Samfundet S:t Erik anser också att det principiellt är fel att upprepa stadens mönster norr om
Stockholms kommungräns och menar att mötet mellan den slutna staden och det öppna landskapet
bör värnas, men att detta inte hindrar ett funktionellt samband mellan stadsdelarna. En bebyggelse i
friare former föreslås."
Detta påstående är i grunden fel. Det är just genom urbana och väl definierade stråk som
funktionella samband uppstår. Målet bör heller inte, som Sankt Erik skriver, vara samband mellan
stadsdelar, utan att två stadsdelar knyts samman med just stad och blir en integrerad helhet. En
bebyggelse i "friare former", alltså "hus i park" vore mycket olyckligt då det är den typ av bebyggelse
som Stockholm tvärtom måste avlägsna sig ifrån då både empiri och prislägen på bostadsmarknaden
tydligt visar att stadskvarter är en långt populärare boendeform som dessutom är avsevärt
miljövänligare. Genom att bygga stadsmässigt uppnås dessutom en avsevärt bättre ekonomi för
projektet. Att principiellt motsätta sig en expansion av innerstaden pekar dessutom på ett
grundläggande tankefel i samfundets resonemang; att innerstaden är färdig och för all framtid skall
passa Stockholmarna, oavsett hur mycket befolkningen växer.
Stadsmuseinämnden har i sitt remissyttrande om Norrtullsplatsen sagt:
"Stadsmuseinämnden är positiv till en välkomnande platsbildning, anser att det är bra att tullhusen
är kvar på sin ursprungliga plats, men att den föreslagna bebyggelsen är väl mäktig."
Här ställer vi oss frågande till att bebyggelsen skulle vara "väl mäktig". Enligt vilka måttramar anses
bebyggelsen vara "väl mäktig"? Yimby anser tvärtom att Norrtullsplatsen är för stor och luftig ställt
mot de bebyggelsevolymer som planeras och måste ges en större stadsmässighet, framförallt genom
att göras mindre till ytan. Norrtullsplatsen är ett av de allvarligare problemen i det lagda förslaget,
vilket vi återkommer till.

Hus skall läggas direkt mot trottoarer, barriärer i form av gräs mellan hus och trottoar måste
undvikas för att skapa en god stadsmässighet. Kvarteren bör på många ställen få vara helt slutna för
att anknyta till den täta stadens traditionella och mycket populära struktur.
Det är viktigt att staden satsar på att göra trafik- och gatumiljön bra för annat än enbart biltrafik. Väl
tilltagna cykelbanor och trottoarer som underlättar för de som vill färdas till fots, cykel eller liknande
bör prioriteras framför p-platser, för att stimulera alternativa resandeformer.
Planen brister i våra ögon fullständigt vad gäller Uppsalavägen. Här missas helt chansen att skapa en
urbant integrerad stadsgata trots att den tunga trafiken kommer att gå ner i en tunnel in i Norra
länken. Uppsalavägen bör omges av och integreras i en urban stadsmiljö.

- Alternativ stadsplan/planförslag
Yimby har tagit fram ett alternativt planförslag (se bilaga) på en högre nyttjandegrad av den
tillgängliga marken för att skapa en ökad stadsmässighet och plats för fler människor. Exempelvis
görs Norrtullsplatsen liksom uppfarten från Norra länken vid Solna kyrkväg om till urbana rondeller
mer i stil med exempelvis Karlaplan. Mitt på dessa platser placeras någon form av konstnärlig
utsmyckning. Uppsalavägen bebyggs med tät stadsbebyggelse på båda sidor och får bli en del av den
urbana miljön. Wennergren Center integreras i staden, spårväg dras genom området och
Norrtullsparken görs mindre. Vid tullhustorget föreslår vi att ett antal skyskrapor uppförs (markerade
med mörka byggnadskroppar i planen).

- Aveny

Vi vill se att Norrtullsallén istället får bli en bred aveny genom området. Den bör vara
storstadsmässig, kantad av hus i god skala. 12-15 våningar med inblandning av högre byggnader kan

här vara en riktlinje. Vi föreslår en aveny med bebyggelse i en skala som inte tidigare har uppförts i
Stockholm.
En av många fördelar med en aveny är att
kopplingen till Solna och Stockholm, samt
till Hagaparken kommer att förstärkas. Det
var länge sedan Stockholm fick en väl
utformad aveny och var annars än här kan
man markera genom en aveny att
besökaren äntrar Stockholm Stad.
Avenyn bör ha en mittfåra av gräs och träd
med plats för spårvagn, vilket vi illustrerar i
vårt alternativa planförslag.
Gräs och spårväg går även utmärkt att
kombinera med varandra, för att göra
miljön grönare utan att ta värdefull urban
yta i anspråk. Gräs fångar dessutom upp
partiklar i luften och skapar en tydligt
reserverad zon för spårvägen.
Avenyns mittstråk kan kompletteras med asfalterade cykelbanor som går parallellt med spårvägen,
medan bilarna håller sig i de ordinarie körfälten. Detta ger trafikslagen möjlighet att samsas om ytan
utan att för den sakens skull trängas med varandra.
Det vore olämpligt att upprepa Valhallavägens misstag, där mittfåran används som parkeringsplatser,
och därmed fungerar som ett slags ingenmansland.
Gångbanor bör dock primärt inte planeras i mittfältet utan löpa längsmed husen för att möjliggöra
god passage av människor förbi de verksamheter som etableras där. Parkeringsplatser kan anläggas
längsmed avenyn mellan bilfält och trottoar.

- Exploateringsgrad
Yimby finner det önskvärt att hålla en mycket hög exploateringsgrad i Norra Stationsområdet. Vi bör
gå ifrån den gamla skalan i Stockholms innerstad och skapa en tätare stadsdel i skalan av den
Europeiska storstad som Stockholm är på väg att bli. Tendenser till detta kan ses i planen, men det är
inte tillräckligt. Stockholms innerstad uppfördes under en tid då det borde avsevärt fler människor i
varje lägenhet än idag. För att uppnå en god täthet och urbanitet med levande stadskvarter vilket i
sin tur skapar attraktivitet är en högre exploateringsnivå därför ett krav. Hushöjd och täthet bör vara
mycket god. Takhöjden bör överlag vara minst tio våningar. Vid öppna platser (torg och liknande), vid
områdets entréer, mot nationalstadsparken och längsmed bredare avenyer kan hushöjden vara än
högre. För att möjliggöra god tillgång till gröna uteplatser bör takterasser anläggas samt sambanden
till Nationalstadsparken göras så goda som möjligt. Behoven av stora parker inom planområdet ser vi
som mycket små med den nära tillgången till Nationalstadsparken och Solnas grönytor. Däremot bör
det skapas små mötesplatser där stråk möts där även grönska bör anläggas. Att slentrianmässigt
anlägga grönområden utan att tänka på hur de fungerar som en del av staden är kontraproduktivt
och direkt skadligt för stadsdelens utveckling och attraktivitet (Se exempelvis licensiatavhandling
”Mer park i tätare stad”, Alexander Ståhle, KTH, Stockholm 2005).
Stadsgator bör som regel vara trädplanterade alléer för att skapa närhet till grönt utan att ta onödg
yta i anspråk. Det är bristen på tät stad som lett till dagens mycket höga priser och stora brist på
stadsmiljöer, ett problem som ständigt förvärras på grund av Stockholms mycket stora inflyttning.

Det enda sättet vi kan lösa det problemet är att skapa fler stadsmiljöer, varför ”täthet” inte får ses
som något negativt, och grönytor inte får läggas in utan eftertanke om vad det innebär för tätheten.

- Arkitektur
Vi vill se en avsevärt större variation i arkitekturen. Det är viktigt att inte bara de som har möjlighet
att bo eller arbeta i husen kan njuta av stadsdelen utan även människorna som passerar på gatan. De
olika stråken bör ges en egen unik identitet. Varierad arkitektur gör det också lättare att navigera i
stadsdelen. Undersökningar har också visat att varierad arkitektur får människor att må bättre. Vi bör
då ha i åtanke de framtida patienterna och anställda på Karolinska Sjukhuset som bör få kunna njuta
av en sund arkitektonisk miljö för välbefinnandets skull.
Detta kan uppnås genom att bjuda in internationella och unga arkitekter som kan ge nya influenser
till Stockholm. Arkitekterna bör också ges så fria möjligheter som möjligt. Förslagsvis låter vi
arkitekten ta det ekonomiska ansvaret och bestämma vilka arkitektoniska kvaliteter som inte får
prutas bort. Denna tradition följer man i Europas arkitekturstäder. Vi bör återta vår position som en
Europeisk arkitekturstad.
Extra anmärkningsvärt i det nu lagda planförslaget är den mycket enahanda hushöjden. Två nivåer,
en lägre (där en stor majoritet av husen finns) och en något högre kan mycket tydligt ses. Området
ter sig därför som ytterst monotont, enahanda och likriktat och kommer inte att upplevas som en
naturlig och levande stadsdel.
För att ge arkitekterna en chans att variera arkitekturen bör vi sträva efter att husen har olika höjder
och arkitektoniska uttryck. Det här ger stadsdelen en siluett och inte intrycket av något avkapat.
Detta kan göras dels i mindre skala som exempelvis stenstädernas tinnar och torn. Men man kan
också skapa en siluett i större skala. I Stockholms stenstad byggde man förr höga kyrktorn och andra
torn som Kungstornen som var Europas första skyskrapor. Denna tradition kan vi med fördel fortsätta
med genom att bygga moderna skyskrapor vid Norra station. Stockolms vykortsvyer är idag Gamla
stan, stadshuset och Globen. Vi vill gärna se flera. Förhindra inte arkitekterna utan låt dem ta ut
svängarna.
Yimby har tagit fram några skisser med utgångspunkt från planförslaget för att illustrera hur mycket
en varierande hushöjd och en ökad exploateringsnivå gör för upplevelsen av det nya områdets
stadsmässighet. Ingen av dessa skisser skall ses som förslag på arkitektur eller utformning av
området, deras enda syfte är till för att illustrera vikten av variation.

Skiss från det nu liggande planförslaget:

Yimbys visions-skiss:

Se: http://www.yimby.se/material/nst/compare/115

Skiss från det nu liggande planförslaget:

Yimbys visions-skiss:

Se: http://www.yimby.se/material/nst/compare/114

Skiss från det nu liggande planförslaget:

Yimbys visions-skiss:

Se: http://www.yimby.se/material/nst/compare/113

Högre byggnader ger också fler möjlighet att bo i stadsdelen genom att man maximerar ytorna varpå
man sparar andra ytor som kan vara ämnade åt orörda grönområden på andra platser. Fler
människor i stadsdelen gör det även mer lönsamt att utöka kollektivtrafiken och ger
samordningsvinster och kortare transporter. Den servicenivå som görs möjlig med god täthet ökar
ytterligare områdets attraktivitet och miljövänlighet.
Det är viktigt att vi låter aktörer på marknaden som är beredda att finansiera arkitektur som
innehåller mer än funktion att fullfölja sina visioner. Vi ska inte hindra visionärerna utan istället låta
dem passera.
Stadsdelarna runt Norra station har idag mycket äldre arkitektur från början av 1900-talet och
funktionalistisk arkitektur. För att skapa variation kan Norra station med fördel ges en modern
arkitektur som avspeglar dagens anda.
För att göra gatulivet mer levande kan man med fördel satsa på att skapa utrymme för affärs-, kulturoch serviceverksamheter i de flesta byggnaders bottenplan. Väl tilltagna sockelvåningar med mycket
glas är en bra metod för att öppna upp och binda samman de offentliga rummen med varandra. Det
bidrar även till att göra gatorna mer trygga kvälls- och nattetid. Samtidigt upplevs gatumiljön som ljus
och luftig, och känns attraktiv året runt.
Vidare bör de ytor som finns utnytts maximalt. Exempelvis i form av uteplatser och gårdar på
bostadshusens tak. Vi ställer oss mycket positiva till det höga huset intill Essingeleden. Det skapar en
värdig entré från väster till NS-området. Även tornparet vid Torsplan ser vi som mycket positivt. Vi
ser gärna att dessa tankar utvecklas och får spridas till fler delar av området för att skapa en mer
varierad stadsdel.

- Kultur
Yimby ser gärna att någon form av större kulturell inrättning läggs i området.
Yimby ser också gärna att det även finns plats för mindre kulturverksamheter som exempelvis
föreningslokaler, gallerier, replokaler och kurslokaler bara för att nämna några.

- Visionen
Visionerna för Norra Stationsområdet har presenterats med dessa ord:
”Den nya stadsdelen kring Norra Station förenar i en unik miljö stadens kvaliteter med världsledande
forskning, företagande och boende i Europas mest spännande tillväxtregion”
Planarkitekt Aleksander Wolodarski har benämnt området som ”Stockholms Manhattan”.
Det är inga små ord och visionerna är mycket lovvärda. ”Unik miljö” och ”Europas mest spännande
tillväxtregion” kräver något extraordinärt om det skall kunna bli mer än tomma ord.

Vi undrar vad som hände. Är det såhär den unika miljön i Europas mest spännande tillväxtregion ser
ut?:

Vi är alla överens om att Stockholm är en stad med många kulturhistoriska värden som är värda att ta
i beaktande. Nätverket Yimby är här helt eniga med såväl skönhetsrådet, samfundet S:t Erik och
andra organisationer vars primära uppgift är att bevaka dessa kulturhistoriska värden. Var vi skiljer
oss är i synen på om man får blanda gammal och ny arkitektur. Norra Stationsområdet visar dock att
Stockholms problem är avsevärt större än så. Att man inte ens här, på behörigt avstånd från
Stockholms välkända ikoner som stadshuset och Asplunds bibliotek, får göra något annat än de
vanliga fyrkantiga lådorna med putsade fasader och stora fönster som Stockholm tapetserats med de
senaste 10-15 åren är ytterst oroande och visar på den allvarliga situation som Stockholm idag
befinner sig i. Vi har blivit en stad som saknar visioner och som istället för att titta utåt och tar intryck
från omvärlden har vänt sig inåt. Att bevaka de kulturhistoriska värdena innebär också att bygga
vidare på vår arkitektoniska tradition med byggnader som får vara lekfulla och sticka ut. Att berika
vår stad med intressanta och blandade arkitektoniska uttryck. Att benämna det lagda förslaget som
unikt och Europas mest spännande tillväxtregion visar på en häpnadsväckande brist på insikt.
Vi har för att illustrera detta problem gjort en sammanställning av ett antal nu aktuella byggprojekt.
Samtliga projekt är uppförda, under uppförande eller är godkända för uppförande och samtliga
projekt kommer från städer med likvärdig eller mindre befolkning än Stockholm. Det handlar inte
om ekonomi eller befolkning, det handlar om vilja. Stockholm verkar inte vilja längre.

Copenhagen Towers. Köpenhamn, Danmark:

Bella Center Hotel (ritad av den världsberömda
arkitektfirman Studio Daniel Libeskind).
Köpenhamn, Danmark:

Bølgen, Vejle, Danmark:

Gayoso Place, Memphis, USA:

Panorama City, Bratislava, Slovakien:

Dancing House, Prag, Tjeckien

Palacio de Congresso, León,Spanien:

ENK Complex, Priština, Kosovo:

Sea Towers, Gdynia, Polen:

Odra Tower, Wroclaw, Polen:

Jupiter Plaza, Katowice, Polen:

Sky Office, Zagreb, Kroatien:

Hyllie Hotel, Malmö, Sverige

Point Hyllie, Malmö, Sverige

Detta är en bråkdel av de byggprojekt som har eller är på väg att uppföras runt om i Europa och
resten av världen. Flera av projekten är från städer som är avsevärt mindre än Stockholm.
Om Norra Stationsområdet skall kunna konkurrera på en global marknad måste det också avspegla
sig i annat än ord och visioner. Det nu lagda förslaget upplevs inte ens som Sveriges mest spännande
tillväxtregion, än mindre Europas.
Yimby ser gärna att det byggs minst en så kallad märkesbyggnad med utmärkande arkitektur som kan
användas för att marknadsföra stadsdelen som innovativ och visionär. Det passar bra ihop med
stadens mål att skapa en kunskapsstad i världsklass. Varierad och uppskattad arkitektur gör det också
enklare att locka forskare från andra delar av världen till Norra station. Märkesbyggnader är
dessutom mycket lönsamma för staden då de lockar till sig turism och skapar intresse för ett område
utan att belasta stadskassan. Idag reser många människor jorden runt för att titta på nya och
intressanta byggnader. Turning Torso kan tas som ett exempel på ett mycket lyckat
varumärkesskapande för Malmö. Det bör finnas ett stort intresse bland privata aktörer på
marknaden att uppföra en sådan byggnad på grund av områdets eftertraktade läge.
Det finns en olycklig inställning i Stockholm till vackra byggnader som får sticka ut och som får synas,
detta trots att en majoritet av invånarna i ett flertal undersökningar visat sig uppskatta och önska sig
sådan arkitektur. Staden verkar ha gett upp inför fullbordat faktum och de som vill konservera
staden har sedan Globen byggdes för snart 20 år sedan fått sin vilja igenom. Globen är dessutom ett
ensamt undantag i en stad som i övrigt inte har uppfört intressant och utstickande arkitektur på över
ett halvt sekel. Den kända brittiska arkitekten Peter Cook uttryckte sig nyligen mycket träffande om
samtida svensk arkitektur i en intervju i Svenska Dagbladet :
”Depressingly ordinary”.
Det är hög tid att bryta denna kontraproduktiva och skadliga inställning till staden och återigen våga
satsa på visionär, banbrytande och utstickande arkitektur.

- Torg & Parker
Torg bör placeras på platser där de får ta emot flöden från alla håll. Gator som leder till torget bör
vara tillräckligt breda för gångtrafikanter men inte alltför breda så att gatulivet dör. Gatulivet får inte
bli lidande på grund av för stor biltrafik. Det bör finnas utrymme för kollektivtrafik och spårväg. Detta
skapar goda flödesmönster och därmed liv. Torg som är ödsliga och inte används saknar
berättigande. Torg bör också ha rätt dimensioner, inte för stort och för mycket betong i stil med vad
som är vanligt i dagens förorter. Gestaltandet är viktigt, vad man placerar där och hur det görs.
Belysningen bör ges speciell eftertanke, torg skall kännas levande och välkomnande hela dygnet.

- Norrtullsplatsen
Norrtullsplatsen är ett av de allvarligaste problemen i den samrådshandling som presenterats.
Lars Marcus som är arkitekt och docent i stadsbyggnad är expert på denna typ av frågor och ger i en
artikel i svenska dagbladet hård kritik mot den föreslagna norrtullsplatsen:
http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kommentar/artikel_675167.svd
” Den största bristen är den överdimensionerade Norrtullsplatsen som i planområdets mest
strategiska läge i stället för direkta och kontinuerliga stråk mellan högskolorna skapar ett stort
tomrum och tvingar in gående i komplicerade rörelsemönster. Effekten blir en barriär som skapar en
känsla av avstånd snarare än närhet både mellan högskolorna och till Nationalstadsparken.”
Yimby instämmer i kritiken och anser att den måste tas på allvar.
Norrtullsplatsen är inte stadsmässig och är en av de absolut viktigaste punkterna att åtgärda. Den
öppna platsen bör göras mindre, stadsmässiga byggnader med god skala bör placeras runt hela
platsbildningen och värtabanan bör läggas under istället för över platsen. Norrtullsplatsen har i
planen en karaktär av öde förortsplan istället för en del av en innerstadsmiljö.

- Kollektivtrafik
Tunnelbanan till Karolinska sjukhuset är ett mycket välkommet tillskott och kommer att vara oerhört
viktigt för områdets tillgång till kollektivtrafik. Tunnelbanan bör också byggas ut till Solna Station för
att skapa bra kommunikationer med Solna och den nya nationalarenan. Yimby anser även att spårväg
i markplan bör dras inom området. Denna kan lämpligen dra nytta av den befintliga Värtabanan för
att koppla samman Norra Stationsområdet med Albano-området och Hjorthagen på Värtabanans
spår. Den skulle i så fall förbinda samman de olika akademiska centra som ligger längs med det
stråket på ett bra och kostnadseffektivt sätt. Vid ett nyttjande av värtabanan för spårväg kan
lämpligen en hållplats anläggas vid norrtullsplatsen innan värtabanan går ner under mark och
spårvägen fortsätter på egna spår. En hållplats med mötesspår bör också anläggas i Albano-området.
Detta förslag anknyter till vårt tidigare förslag angående Hjorthagen/Husarviken.
Om spårväg inte är möjligt att införa bör området planeras så att det enkelt kan byggas vid ett senare
tillfälle.

- Namngivning
För att skapa karaktären av stad bör även namngivningen av platser och gator följa stadens mönster.
Istället för "väg" bör "gata" användas. Likaså bör torg användas istället för det mer anonyma "plan".

- Nationalstadsparken
Yimby anser att sambanden till Nationalstadsparken kraftigt måste förbättras. I samrådsplanen
agerar Uppsalavägen en tydlig barriär, urbanitet på ena sidan, sedan gräs, väg, mer gräs och slutligen
park på den andra sidan. Utifrån erfarenhet vet vi att den här typen av planering sällan fungerar bra.
Den urbana stadsmiljön bör få flöda över Uppsalavägen till andra sidan så att Uppsalavägen omsluts
av en urban och trygg stadsmiljö, och en tydlig urban kant mot Nationalstadsparken skapas. De
gångbroar/Gångvägar från stadsdelen till parken som föreslås vänder vi oss kraftigt mot. Dessa
upplevs som mycket otrygga, speciellt i mörker. Vi vet också av erfarenhet att den typen av miljöer
lockar till sig kriminalitet och skapar otrygga miljöer. Om bebyggelse på andra sidan vägen inte är
möjligt bör Uppsalavägen ges en urban karaktär på den västra sidan för att direkt gå över i parkmiljö
på den andra. Det är ytterst olyckligt att det tas mer hänsyn till huruvida bebyggelse syns inifrån
parken än att skapa goda kopplingar till parken så att den faktiskt används av Norra
Stationsområdets invånare.

- Wennergren Center
Wennergren Center får i planförslaget även fortsatt vara en isolerad enklav istället för en del av
staden. Det finns oerhört god tillgång till park med läget precis intill nationalstadsparken, varför
ombyggnad av parkeringsplatsen vid Wennergren Center till parkyta knappast kan ses som annat än
ett anmärkningsvärt dåligt markutnyttjande, som dessutom befäster enklavtänket som redan idag är
ett stort problem i Stockholm. Vi föreslår istället att tomten bebyggs med kvarter för att skapa ett
naturligt rörelsesamband mellan Wennergren Center och Norra stationsområdet. I stället för att
exkludera Wennergren center får det istället bli en integrerad del av den nya stadsdelen.

- Om samrådsredogörelsen
I den samrådsredogörelse som finns med till det nya planförslaget finns flera för Norra
Stationsområdet oroväckande delar. Vi tycker oss också se att det har tagits intryck av dessa tankar i
det senaste förslaget som vi anser har försämrats jämfört med tidigare förslag.
Brist på grönytor inom planområdet:
Flera remissinstanser har nämnt brist på tillgång på grönytor i området. Då Yimby tvärtom anser att
parkytorna är för stora för att skapa en fungerande stadsdel ser vi naturligtvis detta som ett problem.
Det nämns att Haga och Karlberg inte kan ersätta stadsdelsparker inom planområdet. Vad finns det
för basis för dessa påståenden? Handlar det snarare inte om stadsdelsplanering och att få till bra
lösningar. Exempelvis agerar Uppsalavägen barriär i planförslaget, om Uppsalavägen urbaniseras och
blir en stadsgata med bebyggelse på båda sidor kommer i ett slag kopplingen till Hagaparken att bli
avsevärt naturligare. Vidare anges att en tät struktur kräver många öppna ytor. Här är det viktigt att
använda sig av korrekta mätmetoder och forskning och innerstadens struktur istället för det
slentrianmässiga placerande av grönområden som idag är alltför vanligt. Vidare anges att hela
vasastaden har brist på rekreationsområden och idrottsplatser. Att lägga dessa inom planområdet i
någon större utsträckning vore ytterst olämpligt, en klart bättre placering är den idag lågutnyttjade
del av Hagaparken som ligger närmast planområdet.
SLL anger att det är angeläget att skapa goda förbindelser till omgivande grönområden, någonting
som vi till fullo instämmer i. Istället för att falla till föga och återigen missa en chans att bygga
attraktiv stadsmiljö bör ett stort fokus läggas på att skapa små mötesytor och torg samt förbättra
förbindelserna till Hagaparken och Karlberg.
Nationalstadsparken:
Det alltsomoftast stadsbyggnadsförsvårande argumentet om att byggnader syns inifrån vår stadspark

återkommer från flera remissinstanser. Detta är ett argument som vi öppet och kraftfullt ifrågasätter
då nationalstadsparkens gränser idag domineras av löst definierade och otydliga gränser, ofta
bestående av lågutnyttjade och slitna industriomområden och andra former av barriärer. En
stadsparks värden ökar kraftfullt med god tillgång och forskning visar också att en tydlig och väl
definierad gräns mellan stad och park gör att parker nyttjas i högre grad.
Förbundet för Ekoparken framhåller att överdäckningen av vägen medger en utvidgning av
Nationalstadsparken västerut vid Stallmästaregården. Detta vore ytterst olyckligt.
Nationalstadsparken är redan idag hämmande för Stockholms stadsutveckling då den också påverkar
vad man får göra utanför parken. Att ytterligare öka parkens storlek vore också skadligt för miljön då
resultatet blir ännu mer utspridning, något som Stockholm redan idag är hårt drabbat av just på
grund av den planering som fått gälla under alltför lång tid.
Yimby förespråkar i ett större perspektiv en lagändring där områden utanför parken inte påverkas av
parklagstiftningen.
Solna SBF och Stockholms SBK skriver:
” Utgångspunkten för ny bebyggelse som vetter mot Nationalstadsparken inom östra Karolinska är
att bebyggelsen även fortsättningsvis ska vara tillbakadragen i förhållande till Uppsalavägen och
området närmast vägen ska utgöras av naturmark, för att ge en lämplig övergång mot
nationalstadsparken. Bebyggelsens visuella inverkan på Nationalstadsparken
kommer att analyseras närmare inför detaljplaneskedet, där bebyggelsens höjd och volym
definieras.”
Vi kan inte nog understryka hur olycklig denna typ av resonemang är. Istället för att arbeta med att
skapa god tillgång och goda samband från den nya stadsdelen till nationalstadsparken så arbetas det
i planarbetet istället aktivt för att skapa barriärer och gränsområden där speciellt Uppsalavägens
brist på urbanitet kraftigt kommer att minska nationalstadsparkens upplevda tillgång för de boende i
stadsdelen. Enligt vems definition är denna övergång ”lämplig”? Denna typ av resonemang ser vi
tyvärr alltsomoftast i planer för områden nära parken där påstådda upplevelsevärden inifrån parken
får övertrumfa all annan planering. Är meningen med nationalstadsparken att den inte skall
användas av stadens invånare? Yimby hävdar dessutom att upplevelsevärdena i parken tvärtom
förstärks om man får bygga stad intill dess gräns. Återigen kan Central Park i New York här tas som
ett exempel på att den dramatiska och tydliga gränsen mellan stad och park tillför en viktig aspekt i
upplevelsen av just en stadspark. Vi ifrågasätter också tankesättet när man flyttar bebyggelsens gräns
mot parken med utsiktsargumentet då man likväl kan gå lika lång bit in i parken och där få samma
”ostörda” upplevelse som tidigare. Nationalstadsparken är mycket stor med god tillgång på helt
ostörda naturupplevelser, att denna ostördhet måste gälla hela vägen ut i parkens ytterst utkant är
något som vi kraftfullt ifrågasätter värdet av.
Norrtullsplatsen:
Förbundet för Ekoparken menar att bebyggelsen vid Brunnsviken måste utformas med tanke på dess
visuella inverkan från parken. Detta är naturligtvis helt otänkbart. Platsen måste framförallt utvecklas
som en väl fungerande plats som fungerar bra för den stadsdel som den skall ingå i.
Norra Station:
Flera instanser hävdar att den täta strukturen kräver många öppna ytor för att inte upplevas
kompakt. Detta ställer vi oss mycket frågande till. Varför är en kompakt struktur dålig och en öppen
bra? Vem har satt denna definition på vad som är bra och vad som är dåligt? Hela poängen med
Norra Stationsområdet är att skapa just en kompakt och tät stadsdel, enligt innerstadens norm. Glesa
och utspridda områden är nästan uteslutande det enda som har byggts i Stockholm under
efterkrigstiden varför just täta och kompakta stadskvarter, ett omåttligt populärt boende, är precis

vad som bör eftersträvas.
Om man tittar historiskt har Stockholm blivit alltmer glesbebebyggt. Gamla Stan är den tätast
bebyggda stadsdelen i Stockholm. Efter det kommer ”stenstaden” med t.ex. Östermalm och andra
stadsdelar från samma epok som fortfarande är tät stad, men glesare än Gamla stan. Med
efterkrigstiden kom funktionalismen med en klart mer utspridd stadsform och ”hus i park”.
Likväl är Gamla Stan idag ett av de absolut populäraste områdena att bo i. Att få tag i en bostad där
anses i allmänhet så gott som omöjligt utan kontakter eller mycket god ekonomi. Det är lätt att tro
att detta enbart har med att det är en gammal stadsdel att göra men vi bör fråga oss varför. Där kan
vi se att just den intima och kompakta strukturen skapar en tät och levande miljö som väldigt många
efterfrågar. Det kompakta är någonting som många Stockholmare i allra högsta grad söker, varför det
är olyckligt och felaktigt om det slentrianmässigt ses som något negativt. Det är dags att ifrågasätta
gamla dogmor och en gång för alla lämna funktionalismens impopulära stadsbyggnadsprinciper och
börja bygga stadsdelar igen.
Det faktum att Norra Stationsområdet befinner sig i stadens periferi är ytterligare ett argument för
en hög täthet och exploateringsnivå, området riskerar annars att drabbas av ”gränsvacuum”, vilket
onekligen vore olyckligt med de visioner som finns för området.
Skönhetsrådet anger att ökad dynamik kan nås om redovisade högre byggnader höjs ytterligare, mot
att byggandshöjden sänks på andra. Här håller vi delvis med. Enformigheten i hushöjd (liksom
arkitektur) i planområdet är slående och en ökad variation är av yttersta vikt. Däremot anser vi inte
att övriga byggnader bör minskas då vi förespråkar en ökad exploateringsnivå mot det nu liggande
planförslaget.

- Om Yimby
Yimby är ett snabbt växande nätverk bestående av cirka 2300 Stockholmare över hela det politiska
spektrat som delar en oro för Stockholms fortsatta utveckling. Det handlar om miljö, effektivitet,
konkurrenskraft, effektivare kollektivtrafik, större variation inom arkitektur, mer levande gatuliv och
mycket mer som förenar oss i önskemålet om att Stockholm skall få vara just stad.
Denna inlaga kan också ses på Internet på adressen:
http://www.yimby.se/material/nst/inlaga/
Vi har en hemsida på http://www.yimby.se/
Kontaktperson för denna inlaga är:
Anders Gardebring
Strindbergsgatan 44
115 31 Stockholm
Epost: anders@yimby.se

