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SAMMANFATTNING

I skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp) önskas en
redovisning från kontoret om det finns en ny planeringsprincip för torg- och
parkanläggningar Anledningen är att ett flertal torgytor och parkstråk
belagts med sten-, grus- eller betongytor vid renovering, vilket riskerar att
ge ett ödsligt och ovälkomnande intryck.
Kontoret beskriver kort planeringsgången i tjänsteutlåtandet. Någon ny
planeringsprincip finns inte för utformningen av torg- och
parkanläggningar. En utgångspunkt är att hänsyn bör/skall tas till befintliga
värden, såsom exempelvis bevarande av uppväxta, friska träd, utblickar mot
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Bilaga 1: Skrivelse om planering av torg – och parkytor från Per Bolund (mp)
och Åsa Romson (mp).
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vattenrum och landmärken samt samordning av nödvändiga tekniska
anordningar m m. Drift – och underhållsfrågorna beaktas tidigt, så att
anläggningar skapas som är långsiktigt hållbara. Tillgängligheten för
funktionshindrade intar en framträdande plats. Även trygghetsaspekter vägs
in. Beträffande karaktären av innerstadens platser är ramarna i stort sett
givna. Parker rustas upp med vegetation som fungerar i den tuffa
stadsmiljön och torg för folksamlingar, torghandel e dyl göres slittåliga och
rymliga med inslag av grönska som fungerar i den frekventerade miljön.
Varje projekt bedöms utifrån sina förutsättningar samt områdets behov och
möjligheter.

UTLÅTANDE

Bakgrund
Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp) har i en skrivelse till Gatu- och
fastighetsnämnden (030909) önskat en redovisning från kontoret om det
finns en ny planeringsprincip för torg- och parkanläggningar och i så fall
vilka skäl och politiska beslut som tagits om denna princip. Anledningen är
att ett flertal torgytor och parkstråk det under de senaste åren har belagts
med sten-,grus- eller betongytor vid renovering. Som exempel nämns Raul
Wallenbergs Torg, Katarina Bangata och nu senast Bysis Torg. ”Denna typ
av torganläggingar riskerar att ge ett ödsligt och ovälkomnande intryck till
skillnad från tidigare stadsplaneringsepoker såsom Mariatorget, Karlaplan
och Kungsholmens Torg som med grönska och vattenspeglar blivit populära
mötes- och umgängesplatser.”
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Här redovisas en motivering och förklaring till utformningen av de platser
som omnämns i skrivelsen. För Raul Wallenbergs Torg, som gränsar till
Berzelii Park, har uppgiften varit att bereda plats för monumentet över Raul
Wallenberg, att samla ihop den splittrade trafikytan samt ta till vara platsens
storslagna läge vid Nybroviken. Behovet av evenemangsyta är också
mycket stor i centrala staden, och genom det nya Raul Wallenbergs Torg
kunde den stora internationella fotoutställningen beredas plats på torget
sommaren år 2002.
För Katarina Bangata var situationen den att träden under årens lopp vuxit
sig så stora att växtmöjligheterna under träden blivit begränsade. Träden på
Katarina Bangata är lönnar, som i stort sett är omöjliga att beskära ge nom
sin känslighet. Trädens livslängd hade i så fall förkortats avsevärt eller t o m
dött. Vid upprustning av gatan gjordes alltså ett medvetet val att göra
marken under träden tålig med omsorgsfull beläggning för att kunna bevara
trädkronorna. Behovet av evenemangsyta har även här kunna mötas genom
att den nya beläggningen fungerar väl för stora folkmängder och torgstånd
t e x ”Bondens marknad”.
För Bysis Torg, som är under projektering, kommer platsens grönyta att vara
i stort sett lika stor som idag. Platsen är för närvarande splittrad och består
av en smal parkremsa samt en överdimensionerad lokalgatan med stor
vändplan och vinkelparkering. De höga buskagen och träd i mer eller
mindre dålig kondition bildar tillsammans med parkeringsplatserna visuella
och fysiska barriärer. Hela yta är nedgången och sliten. Den föreslagna
utformningen innebär ett ”parktorg”, en plats med stort inslag av grönska i
form av blommande träd, klippta häckar och prunkande perennarabatter
samt en hårdgjord yta för människor att träffas och att vistas på i detta
centrala läge. Parkeringsplatserna har kunnat sidoordnas utan att antalet
minskas.
De platser som omnämns som goda exempel, Karlaplan och Kungsholms
Torg är under diskussion för upprustning. Därvid kommer det att läggas
omsorg på att bevara de ursprungliga karaktärerna och formspråk. Vid
upprustningen av Mariatorget, som genomfördes under senare delen av
1990-talet, var den ursprungliga karaktären av blomstrande, öppen plats
vägledande.
Kontorets förslag/synpunkter
Att detta tjänsteutlåtande överlämnas och åberopas som svar på skrivelsen
från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp).
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