Protokollsutdrag

Stadsbyggnadsnämnden

Tid

Torsdagen den 21 maj 2015, kl. 16.00 – 16.50

Plats

Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Justerat

Onsdagen den 3 juni 2015

Anslaget

Fredagen den 5 juni 2015

Roger Mogert

Kristina Lutz

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Roger Mogert (S), ordföranden
Suleiman Said (S)
Elina Åberg (MP)
Cecilia Obermüller (MP)
Sebastian Wiklund (V)
Kristina Lutz (M)
Mikael Lind (M)
Joel Laurén (M)
Björn Ljung (FP)
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Erik Slottner (KD)
Tjänstgörande ersättare:
Arne Genschou (M)
Jimmy Lindgren (S)
Berit Nyberg (S)

för Joakim Larsson (M),
vice ordföranden
för Karin Gustafsson (S)
för Annika Johansson Hansson (S)

Ersättare:
Hassan Hammodi (S)
Eva Risberg (S)
Ewa Larsson (MP) §§ 1-15, 25-51
Haval Murad (MP) §§ 3-51
Maria Hannäs (V)
Harald Eriksson (M)
Hans Breismar (M)
Patrik Lind (FP)
Christina Linderholm (C)

Stadsbyggnadsnämnden
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Tjänstemän:
Dessutom närvarade stadsbyggnadsdirektören Anette Scheibe Lorentzi,
nämndsekreterarna Lena Mittal och Petra Berglund,
borgarrådssekreterarna Lina Glans och Daniel Carlsson Mård samt
stadsbyggnadskontorets avdelningschefer och handläggande tjänstemän i
de aktuella ärendena.
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§7
Del av Hjorthagen 1:3 m.fl., del av Norra Djurgårdsstaden,
Hjorthagen, Dnr 2013-01629-54
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att
påbörja planarbete i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 22 april 2015.
Bil § 7
Utlåtandet avser startpromemoria för planläggning av
Kolkajen – Ropsten, del av Norra Djurgårdsstaden, del av
Hjorthagen 1:3 m.fl. i stadsdelen Hjorthagen.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), Elina Åberg m.fl. (MP)
och Sebastian Wiklund (V) föreslår (se beslutet).

2)

Kristina Lutz m.fl. (M), Björn Ljung (FP) och Erik Slottner
(KD) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt
följande:
1 Att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut.
2 Att minst ett av de föreslagna höghusen väsentligt höja det
maximalt tillåtna antalet våningar.
3 Att därutöver anföra:
Vi ställer oss positiva till att starta planarbetet för denna sista
etapp för Hjorthagsdelen i Norra Djurgårdsstaden. Föreslagen
utformning visar på hur Hjorthagens framtida entré och
avslutningen på Norra Djurgårdsstadens vattenfront kan
gestaltas. Förslaget bygger på hög bebyggelsetäthet och
robusta sociala platser, kombinationen av dessa faktorer ger
områdets sammanhang och identitet. Vi vill redan i detta
tidiga skede betona vikten av att antalet bostäder inte får
minska i det fortsatta planarbetet, utan att vi istället gärna ser
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att exploateringsgraden kan höjas ytterligare genom
exempelvis mer slutna kvarter och högre bebyggelse mot Lilla
Värtan.
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Också det faktum att Ropsten utgör en viktig entré till
Gasverksområdet med dess framtida profil med internationell
kultur gör att vi ställer oss tveksamma till höjden på den
föreslagna bebyggelsen. Det har tidigare funnits tankar på en
högre byggnad invid Lilla Värtans vattenlinje i Ropsten, som
en tydlig markör vid Lidingöbrons ände. I och med att en
skyskrapa kommer att byggas på platsen där Gasklocka 4 står
idag kan idé tanke återigen aktualiseras. Det finns sällan något
egenvärde i höga hus. Däremot har de en plats i
stockholmstraditionen, till exempel intill brofästena vid
malmarna och vid övergångar mellan stadsdelar. Därför bör
det fortsatta planarbetet utgå ifrån att åtminstone ett av
höghusen mot vattnet ska bli betydligt högre än i detta första
förslag. På så vis markeras inte bara entrén till Norra
Djurgårdsstaden, det skapas även en harmonierande pendang
till skyskrapan i Gasverksområdet.
Slutligen konstaterar vi att detaljplanen i sig är ovanligt stor.
Vi förutsätter därför att denna kommer att delas av ett stort
antal byggherrar och arkitekter så att utvecklingen i
stadsdelen fortsätter i samma goda anda som hittills med
varierad arkitektur och lokaler i bottenvåningarna som bidrar
till en levande stadsmiljö.
Beslutsgång

Ordföranden Roger Mogert (S) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Roger Mogert m.fl.
(S), Elina Åberg m.fl. (MP) och Sebastian Wiklund (V).
Reservation

Kristina Lutz m.fl. (M), Björn Ljung (FP) och Erik Slottner (KD)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Roger Mogert m.fl. (S),
Elina Åberg m.fl. (MP) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:
Stockholm växer och behovet av nya bostäder är stort.
Förslaget innebär ett välbehövligt och spännande tillskott om
2000 lägenheter och är en viktig del i
stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden.
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Stadsbyggnadsnämnden välkomnar den utveckling som nu
planeras i området och ser fram emot den fortsatta processen
för och planeringen av Kolkajen som kan bli ett nytt och
spännande stadsrum.
Inom detaljplaneområdet ligger en värmepump som ägs av
Fortum. I det fortsatta planarbetet är det viktigt att finna en
balans mellan stadens behov av fjärrvärmeförsörjning och
möjlig bostadsexploatering. I den avvägning som ska göras
behöver Fortum Värme involveras.
Ersättaryttrande
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Christina Linderholm (C) instämmer i förslag från Kristina Lutz
m.fl. (M), Björn Ljung (FP) och Erik Slottner (KD).

