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Synpunkter på planen för Norra stationsområdet 
 
Förbundet för Ekoparken har lämnat in synpunkter under 
programsamrådet och hänvisar till dessa. Här framförs fr.a. synpunkter 
som inte blivit tillgodosedda och/eller som bedöms särskilt allvarliga ur 
parkens synvinkel. 
 
Helheten 
Norra Stationsområdet gränsar till Kungliga Nationalstadsparken. 
Förbundet för Ekoparken anför därför synpunkter på planen med avseende på 
dess inverkan på Kungliga Nationalstadsparken. 
   
Förbundet för Ekoparken hänvisar till sitt tidigare yttrande under 
programsamrådet. Men med dessa tillägg: 
 
Hela området borde beskrivas i ett sammanhang och betydligt utförligare än nu. 
Det låter sig göras även om området delas upp i flera detaljplaner. 
Samordningen och samarbetet i planeringen mellan Stockholms och Solna 
kommuner är i alla dessa frågor mycket viktigt. 
 
Gröna samband i området 
I den nu utställda planen går det inte att utläsa hur de gröna sambanden hänger 
ihop eller skall komma att hänga ihop. 
Det är mycket angeläget att få till stånd ett tydligt grönt samband tvärs igenom 
hela området. Det är möjligt att åstadkomma detta genom att binda ihop 
Eugeniaparken, Sjukhusparken, Norrtullsparken och Karlbergsparken. Dels 
skulle ett sådant grönt stråk anknyta till den tid då Stallmästargården hörde till 
Karlberg, dels skulle en gammal spridningsväg för växter och djur återskapas, 
vilket vore mycket värdefullt för den biologiska mångfalden i Kungliga 
nationalstadsparken. Ett sammanhängande parkstråk skulle med fördel kunna 
läggas ovanpå Norra länken. Det skulle möjliggöra transport av farligt gods 
genom hela Norra Länken (se nedan). 



 
Kopplingen mellan Norrtullsparken och Karlbergsparken ligger utanför denna 
detaljplan och kan inte utläsas. Även om det gäller en kommande detaljplan är 
det viktigt för att kunna bedöma helheten att denna koppling ges en trovärdig 
utformning också i det föreliggande programmet. 

Trafik 

Protest! Tidsplanen – mänsklig miljö! 

Det är orimligt att begära att människor skall bo instängda mellan 
motorväg/järnväg och trafikerad gata i flera år. Intunnlingen av Norra länken 
måste vara klar innan inflyttning kan ske! Etapp 1 kan inte innehålla 
färdigställda bostäder. 

MKB-alternativ saknas och bevarade kulturvärden 

Det är orimligt att en plan av denna storlek inte analyseras genom att olika 
alternativ prövas och jämförs. Med tanke på den höga exploateringsgraden vore 
ett alternativ med glesare bebyggelse, färre hårdgjorda ytor och mer parkmark 
rimligt att jämföra med. Det är också självklart att ett alternativt planförslag bör 
pröva att bevara godsmagasinen och Klockhuset för att knyta an till områdets 
historia. Inga alternativ presenteras. Följaktligen ges heller ingen motivering till 
varför det föreliggande alternativet har valts. I en MKB ska det valda 
alternativet motiveras utförligt. 
  
Farligt gods 
Motorvägar och järnvägar skall kunna tillåta farligt gods utan att människor i 
dess närhet skadas. När det gäller bostadsområdet Norra Station föreslås 
särskilda begränsningar som gör att det farliga godset måste ta en stor omväg till 
Kymlinglänken och tillbaka till Essingeleden-E4. Skälet är den hårda 
exploateringen som gjort att bostäder placerats ovanpå Norra länken. Detta kan 
undvikas genom att marken ovanpå Norra Länken i hela dess längd inom Norra 
stationsområdet görs till park. 
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