Del fyra: Genius loci Norra station
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I detta stycke tillämpas Norberg-Schulz teorier på Norra stationsområdet. Analysen utförs med de steg för platsanalys som Norberg-Schulz har använt i sina exempel.

Image
Området domineras av stora asfaltsytor, en del grusytor och en
hel del trafik. Trafiken är ett påtagligt storskaligt element som
gör att Norra station verkar mer öde än vad det är. Trafiken och
trafikområdena får effekten att man får ett intryck av att det är
en bilberoende förort man rör sig i, vilket inte alls är fallet.
Dessutom är det ont om beröringspunkter i stadsstrukturen,
något som också får området att verka ödsligare. I innerstaden,
på andra sidan Norra stationsgatan, har vägnätet en helt annan skala, som gör att beröringspunkterna är mycket fler. Detta
stimulerar till spontant folkliv, och är dessutom mer trafiksäkert.
På dessa ytor och i byggnaderna rör sig en stor variation av
människor. De flesta arbetar i området, i de mest skiftande branscher. Det är alltifrån svetsfirmor till företag inom IT och telekom. Frågar man någon, vem som helst på gatan, vad Norra
station står för idag, så svarar dock de flesta ”Prisextra”. Detta
är en stor del av hur folk uppfattar området idag, men är det en
önskvärd bild av en ny stadsdel att förknippas med en lågprisbutik? Samtidigt visar detta på hur svag image området har
idag, uppfattningarna om Norra stationsområdet skulle förmodligen ändras ganska kvickt om det skulle byggas bostäder av
hög kvalitet i området, även om butiken skulle finnas kvar. Nå-

gon matbutik måste självklart finnas i området, men frågan är
om det kan rymmas en butik med sådant upptagningsområde
som Prisextra har idag. Troligtvis ryms inte det p.g.a. kraven på
parkeringsplatser för kunder som inte bor i området.

Space
Bebyggelsen kring området är innerstadens kvartersstad, en tät
bebyggelse ofta med gårdsbebyggelse. Kvartersstrukturen är
1800-talets rutnät nere vid Odenplan, för att sedan lösas upp i
mindre strikta kvarter strax söder om Norra stationsgatan. Kvarteren i Rödabergsområdet har en egen och tydlig form, som är
anpassad till topografin och utförd i en mer artikulerad stil än
kvarter i 1880-talets rutnätskvarter.
Bebyggelsen på platsen har en utpräglat kosmisk arkitektur, med
stor utbredning i horisontalled och med stor likformning. Rummen på platsen är svaga, området är i stort sett ett ingenmansland, mitt emellan den täta stenstaden och den i formen mer
upplösta ytterstaden. På få ställen i Stockholm är kontrasten
inner- och ytterstad så stor, övergången är som regel gradvis
och byggs upp av allt tätare och tätare bebyggelse ju närmare
innerstaden man kommer.
Ett övergripande kosmiskt rum har dock en stark prägel på platsen, och det är det sydväst/nordostgående rummet mellan
bergväggarna mot Karolinska och kontors- och bostadshusen
vid Norra stationsgatan.
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Dagens bebyggelsestruktur i nordvästra innerstaden

Vy från Solnabron, med Vasastans ”husmur” i fonden

Character
Karolinska möter innerstaden, i skarven finns Norra station. Det
mesta som idag existerar i Norra stationsområdet är gjort av
människan, det finns i praktiken inget som kan klassas som
natur i området. Att området har använts för industriella ändamål gör att skalan på platsen är väldigt stor. Stora, vidsträckta
ytor som tidigare varit spårområde, ligger öde, sporadiskt beklädda med ogräs. Landskapet är storskaligt, med stora, sprängda
nivåskillnader.
Byggnaderna som finns är mestadels av industriellt snitt, med
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tunga fasader av mörkt tegel. En del mer barackbetonade byggnader finns också, som inhyser en hel mängd företag med skiftande inriktning. Tillfört på senare år finns köpcentrat, som flyttade in på 1990-talet.
Till områdets karaktär hör att Norra stationsområdet tydligt ligger utanför innerstaden, som med sin murliknade avslutning
mot Norra station tydligt sätter gränsen till var Stockholm börjar norrifrån.

Genius loci - från ingenmansland till innerstad
”Stockholms stadsbyggnadsgrammatik”, alltså essensen av vad
som uppfattas som stockholmskt, är ett uttryck som har använts vid tillägg till Stockholm. Det användes när man ritade
stadsdelarna i Hammarby sjöstad, för att få dessa nya stadsdelar att uppfattas som en del av Stockholm, och inte som enskilda enklaver. Man försökte att utkristallisera vissa planeringselement, som är typiska för Stockholm, för att på så sätt bygga
vidare på dessa. Exempel på ”Stockholms stadsbyggnadsgrammatik” är de vidsträckta utsikterna från gatusluten. Det är
inte lika vanligt med fondbyggnader i Stockholm, utan man har
använt sig av utblickar där det finns de möjligheterna. Gator
har slutat med en kaj och utsikt över Mälaren, exempel på det
finns till exempel på Östermalm, där Styrmansgatan släpper in
sjöutsikten långt in i stenstaden. Ett annat stockholmskt fondmotiv är grönska, gatan slutar i en park med träd som fondmotiv. Exempel på detta finns på Kungsholmen, där Drottningsholmsvägen och S:t Göransgatan slutar/börjar i Kronobergsparken.
Norra stationsområdet är hårt präglat av en s.k. kosmisk arkitektur, med en storskalighet både i landskapet och i bebyggelsestrukturen. Området har präglats av en användning som är starkt
kosmisk, alltså där enbart de nödvändiga funktionerna har prioriterats. Trafikområden, vare sig det gäller stora trafikleder eller

spårbangårdar, är mycket tydligt kosmiska. Områdena söder om
Norra stationsgatan, t.ex. Rödabergsområdet, är mycket mer av
den s.k. romantiska arkitekturen, med en mer småskalig och
organisk form, även om det finns en strikthet i arkitekturen
som kan klassificeras som kosmisk. Genius loci är inte bara vad
en plats är, utan också som nämndes tidigare, vad en plats vill
vara. Norra stationsområdet vill tydligt vara en del av innerstaden, och då helst som kvarteren i Röda Bergen. Detta kan tolkas
som att en kombination av Norra stations idag kosmiska arkitektur, med vad området vill vara, en dragning åt det romantiska hållet, är vad som skulle passa bäst för området när det
kommer till nybebyggelse. Om man plockar de tydligt kosmiska
dragen, den överordnade strukturen och de storskaliga lösningarna, och lägger ihop det med vissa drag från den romantiska
arkitekturen, som en variation av gaturum och platser, med drag
från Stockholms stadsbyggnadsgrammatik, som utblickar mot
grönområden och de gröna fondmotiven, får man fram en syntes som man kan kalla för Norra stations genius loci.
Ett försök att visa på platsens själ när förutsättningarna för
bebyggelse är genomförda, visar på att platsen blir än mer likriktad (kosmisk) i sin struktur när motorvägen och järnvägen
inte längre ligger på ytan. De naturliga tillhörigheten för Norra
station i framtiden blir innerstaden.
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