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Till
Stadsbyggnadsnämnden

Förnyat ställningstagande inför granskning av
förslag till detaljplan för del av Hjorthagen 1:3
m fl, Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden i
stadsdelen Östermalm (ca 1500 lgh)
Förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden
godkännerredovisningenav
ändradeförutsättningar.
2. Revideratplanförslagupprättasoch ställsut för granskning
som två separatadetaljplaner.
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SAMMANFATTNING
Syftet med detaljplanensom föreslåstas vidaresom två detaljplaner
är att fortsättautbyggnadenav Hjorthageni Norra Djurgårdsstaden
och planläggaför ca1500 bostädervaracirka 350 avsesupplåtas
somhyresrätt.Därutöveringår två förskolor och cirka 10 000 kvm
lokaler för handeloch centrumfunktionerpå stadensmark, i en tät
och blandadstadsmiljöav hög kvalitet. Ett vidaresyfte är att
etableragodaoffentliga mötesplatsersomkan locka en bred grupp
boendeoch besökare.
I planarbetenaär dendirektanärhetentill Nationalstadsparken,
vattenfrontenmot Lilla Värtanoch gasverketskulturhistoriskt
värdefullamiljö viktiga förutsättningaratt ta hänsyntill vid
utformningenav ny strukturoch bebyggelse.

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

Stadsbyggnadsnämnden
beslutade2017-06-15§ 17 att godkänna
stadsbyggnadskontorets
redovisningav plansamrådför Hjorthagen
1:3 m fl, Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden,
dnr 2013-01629,och
gav kontoreti uppdragatt upprättaslutligt planförslagoch ställaut
förslagetför granskning.

Bilaga: Inga bilagor
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Exploateringsnämnden
har 2017-12-07,2019-02-14,2019-12-12,
2020-10-15,2020-11-12samt2021-04-29beslutatom
markanvisningav olika kvarterinom detaljplanen.Samtidigthar
fördjupadeutredningargenomförts,bland annatavseendeekonomi,
byggbarhetpå kvartersmark,klimatpåverkanoch möjligheternatill
grundläggningav den tänktakonstgjordaön. Sammantaget
innebär
det nya förutsättningarför bebyggelsenoch att planstrukturen
behöverstuderasom.
Den södradelenav planområdet,de såkalladeTerrasskvarteren,
är
inte beroendeav de ändradeförutsättningarnaoch kan förasvidarei
en egendetaljplan,dnr 2021-12441,somkan bli klar tidigare.
Terrasskvarteren
omfattarca 250 bostädersomavsesupplåtassom
bostadsrätter,med centrumlokaleri bottenvåningarna.
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Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt
1. Stadsbyggnadsnämnden
godkännerredovisningenav ändrade
förutsättningar.
2. Revideratplanförslagupprättasoch ställsut för granskningsom
två separatadetaljplaner.
UTLÅTANDE
Syfte
De två detaljplanernassyfte är att fortsättautbyggnadenav
Hjorthageni Norra Djurgårdsstadenoch planläggaför 1500
bostäder,två förskolor och cirka 11 000 kvm lokaler för handeloch
centrumfunktioneri en tät och blandadstadsmiljöav hög kvalitet.
Därutöverär syftet att etableragodaoffentliga mötesplatsersom
kan locka en bred gruppboendeoch besökare.
Bakgrund
Plandata
Planområdetär belägeti dennordöstradelenav Hjorthagen,
angränsande
till HusarvikenochNationalstadsparken
i norr, Lilla
Värtani öster,Ropsteni söderoch gasverksområdet
i väster.
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2021-14449
Start-PM Hjorthagskransen

Karta somvisar planområdetsläge och avgränsningsamtpågåendedetaljplaner
och programi närområdet.
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Pågående detaljplaner i området

Västerom planområdet:detaljplanför GasverketÖstra,dnr
2014-12741,granskningsskede
– för centrumändamål,
kontor,
bostäder,torg och park inom gasverksområdet
Sydostom planområdet:detaljplanför Hjorthagskransen,
dnr
2021-14449,start-PMnyligen beslutat– för bostäder,kontor
och centrumverksamhet
Strax söderom planområdet:detaljplanför Energihamnen
(Shanghai1 m fl), dnr 2016-10198,granskningsskede
– för att
vidareutvecklahamn-och industriverksamheten
på platsen.I
detaljplaneningår ocksåreservatför en framtidaspårväg.
Gällande detaljplaner

Störredelenav områdetsaknari dag detaljplan.Inom en begränsad
del i södergäller detaljplanPl 6085(fastställd1964) somredovisar
parkmark.
Markägoförhållanden

Markeninom planområdetägsi sin helhetav Stockholmsstad.
Relaterade beslut och styrande dokument
Riksintressen

Planområdetingår i riksintressetStockholmsinnerstadmed
Djurgården(MB 3 kap 6§) där gasverksområdet
är utpekatsomen
kulturhistorisktintressantmiljö. Planområdetligger i närhetenav
och gränsartill Kungliga Nationalstadsparken
somär av riksintresse
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för det historiskalandskapetsnatur- och kulturvärden
(MB 4 kap 7§).
Översiktsplan

Planområdetingår i Norra Djurgårdsstadensomi översiktsplanen
redovisassom”Stadsutvecklingsområde
– omvandling” och
föreslåsomvandlastill blandadstadsbebyggelse.
Norra
Djurgårdsstaden
är ett av stadensutpekademiljöprofilområdensom
ska varaledandei utvecklingenav nästagenerationhållbara
stadsdelar.
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Stockholms byggnadsordning

Planområdetär belägeti anslutningtill Saltsjönsövärld och norra
Djurgårdensgrönskandestränder.Strandeninom områdetär utfylld
med anlagdakajer. Som del av Norra Djurgårdsstaden
är
stadsbyggnadskaraktären
tät blandstaddär nya stadsmiljöerbör
utvecklasmed utgångspunktur platsspecifikanatur- och
kulturvärdeni olika skalor.Bebyggelsefrontermot omgivande
vattenrum,parkeroch grönområdenbör utformassamordnatutifrån
en tydlig gestaltningsidé.Gator och torg utformasutifrån den
mänskligaskalanoch bottenvåningarna
utformasför ett
upplevelseriktoch aktiveratstadsrum.
Program

Ett fördjupatprogramför Hjorthagen(dnr 2009-05368)togs fram
2007och uppdaterades
2009.I programmetframgåratt området
kring RopstenochLilla Värtanplanerasför bådebostäderoch
kommersiellalokaler somanslutertill Ropstensomknutpunkt.
Utvecklingenenligt programmetförutsätteratt del av vattenområdet
fylls ut för att skapamark för en bättrekvartersstruktur.Till
programmethör en miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, för hela
områdetsomgodkändesvåren2008.MKB ligger till grund för
områdetssamtligadetaljplaner.
Kommunala beslut i övrigt

Exploateringsnämnden
har 2017-12-07,2019-02-14,2019-12-12,
2020-10-15,2020-11-12samt2021-04-29beslutatom
markanvisningav olika kvarterinom detaljplanerna.
Kommunfullmäktigebeslutade2008att Norra Djurgårdsstadenska
utgöraett av stadensmiljöprofilområden.
Nya planeringsförutsättningar

Planförslagetredovisadei samrådeten kvartersstruktursombland
annatomfattadeen konstgjordö. Den var tänkt att anläggassomett
påldäck.Vidareutredningarmed klimatberäkningarvisadeatt
konstruktionenskulle innebäraen mycket stor CO -belastning.
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Förvaltningenav den skulle ocksåinnebäraen långsiktig ekonomisk
belastningför stadensamtkompliceradeförutsättningarmed ett
gemensamtägandeoch underhållsansvar
mellan stadenoch flera
bostadsrättsföreningar.
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Med byggetav Norviks hamnoch ny tunnelbanahar andra
möjligheteröppnatsig. Den storatillgångenpå sprängstenhar gjort
att alternativetatt fylla ut områdethar blivit ekonomisktmer
fördelaktigt.För att undvika alltför långsträcktaslänterunder
vattnetut i Lilla Värtan,där bärighetenpå bottenär mycket dålig,
studerasen lösning med såkallad dubbelspont.Dubbelspontenger
en stålförstärktkajkant och minskaromfattningenav
fyllnadsmassor.En konsekvensav de dåligabottenförhållandena
är
att utfyllnad inte är möjlig sålångt ut från land som var redovisati
plansamrådet.
För att bibehållaexploateringensomfattningkommer
därför en ny planstrukturstuderassomi ställetinnebäratt
nuvarandekajkant flyttas ut 60-100meter.

Plankartanfrån samrådetmedröd linje somvisar var ny kajlinje kan anläggas.
Blå linje visar befintlig kaj-/strandlinje.Violett linje visar ungefärlig avgränsning
av utbrutendetaljplanför Terrasskvarteren,dnr 2021-12441.

Ett genomförandeav grundläggningenär tidskrävandeoch möjlig
byggstartav nya bostäderberäknastill 2029.För att möjliggöra en
tidigarebyggstartav bostädersominte berörsav en ny strukturmot
vattnetföreslåsatt Västraoch ÖstraTerrasskvarteret
bryts ut i en
egendetaljplan.Kvarterenavgränsasfrån övriga delar av Kolkajen
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genomBobergsgatan,somär färdigprojekteradoch utgör en fast
förutsättning.Terrasskvarteren
omfattarcirka 250 bostäderi
bostadsrättmed centrumfunktioneri bottenvåningarna
och väntas
kunna få byggstartvid årsskiftet2023/-24.
Planförslaget
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Syfte och huvuddrag
Detaljplanernaför Kolkajen och Terrasskvarteren
omfattar
tillsammans1300 bostäder,två förskolor och cirka 11000kvm
lokaler för handeloch centrumfunktionerpå stadensmark, i en tät
och blandadstadsmiljöav hög kvalitet. Den befintliga byggnaden
Vattengasverketavsesbevarasoch få en framträdanderoll i det
offentliga rummet.ByggnadenTjärfabrikenär riven på grund av
hög föroreningsgrad.Eventuelltkan en ny byggnadmed samma
utformning uppförasinom planområdetoch gesen funktion som
pumpstation,kiosk eller liknande.
Arkitektonisk idé
Viktiga stadsbyggnadsprinciper,
som följt med i planarbetetfrån
tidigt skede,är att utforma de offentliga rummenpå de gåendes
villkor och såatt de blir attraktivaför mångamänniskor,ävende
sominte bor i området.Gestaltningenskabidra till att upplevelsen
av vattnetmaximeras.Med huvuddelenav parkeringsbehovet
tillgodosettutanförplanområdet,i ett nytt garagei Hjorthagsberget,
skapasförutsättningarför lugna och tryggagatormed utrymmeför
mötenoch aktiviteter.Områdetska erbjudaen grön stadsmiljösom
hushållermed resurseroch ger invånarnaen hembygdskänsla
i
urban form genomen starkidentitet där stadsrumi olika skalorger
förutsättningarför ett rikt vardagsliv.I pågåendearbetemed
bearbetningav strukturenför Kolkajen kommerprincipernaför
områdetsoch bebyggelsensgestaltningatt utvecklas.
Terrasskvarteren
utgörsav en gruppbyggnaderpå en smal
markremsamed stor nivåskillnadmellanBobergsgatanoch
Gasverksvägen.
De bildar en övergångmellan dennya bebyggelsen
på Kolkajen och denäldrebebyggelsenoch grönskanpå
Hjorthagsberget.Ett centraltmotiv i gestaltningenär att
Hjorthagsbergetfortsattska varasynligt i stadslandskapet
genom
tydliga släppmellanbyggnaderna.LängsGasverksvägen
skapas
tillsammansmed ny bebyggelsei GasverketÖstraen serieav
solitärahuskropparsomlandari mer samladevolymerpå denlägre
nivån.
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Principiell elevationsomvisar hur Terrasskvarterenförhåller sig till
bakomliggandeHjorthagsbergetoch föreslagenbebyggelseinomGasverket
Östra.Streckadlinje är Gasverksvägen
somsträckersig bakombebyggelsen
längsberget.

Exploateringsnämnden
ansvararför utformning,projekteringoch
genomförandeav allmänplats.Utformning av allmänplats regleras
inte i plankartan.
Planförslagets konsekvenser
Bostadsförsörjning
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Detaljplanernainnebärsammantaget
ett tillskott av 1500 bostäder,
varavcirka 350 avsesupplåtassomhyresrätt.Projektetomfattar
ävenen markanvisningom 40 studentbostäder.
En socialt sammanhållen stad
Trygghet

Detaljplanernabedömsbidra till en väsentligtökad tryggheti
områdetsomnu är ödsligt och bär tydliga spårav tidigare
industriverksamhet.
I arbetetläggsstort fokuspå tryggaoch
attraktivaoffentliga rum.
Jämställdhet

Norra Djurgårdsstadenomfattaren blandningav funktionersom
bostäder,service,kultur och arbetsplatser,
och är därför befolkat
bådedag-och kvällstid. Tydliga stråkoch väl gestaltade
bottenvåningarmedpublikt innehåll innebäratt såvälmän som
kvinnor skakunnakännasig trygganär de rör sig genomområdet.
Detaljplanernaför Kolkajen och Terrasskvarteren
innebäratt hela
områdetfår en bättreoch tryggarekoppling till bytespunkten
Ropstendå den tidigareindustrimarkenbebyggs.
Kulturmiljö i en växande stad

Den nya strukturenkan utformasför att förstärkaupplevelsenav
produktionsaxeln,somär en viktig del av gasverkets
kulturhistoriskavärde.Samtidigtriskerargasverketskoppling till
vattnetdelvis att försvagas.Detaljplanenför Kolkajen kan
möjliggöra en långsiktig förvaltning av Vattengasverket
ävenom
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nya verksamheterkan riskeraatt försvagadelarav det
kulturhistoriskavärdet.
Arkitektur och gestaltning

Stads-och landskapsbildenbedömspåverkaspositivt genomatt
platsenfår ett mer ordnatuttryck, inte minst i gränsenmot
Hjorthagsbergetdär en serieav solitärahuskropparskaparkontakt
mellan bergetoch dennya bebyggelsensamtidigtsommöjligheten
till utblickar över landskapetoch vattnetbibehålls.Positivt är också
att platsenfår ett mångfacetteratinnehållmed bostäder,men också
servicefunktioner,torg, parkeroch nya mötesplatser.För
Nationalstadsparken
medför detaljplanennegativakonsekvenseri
form av hindradeutblickar mot Lidingö och från vattensidan.I
sambandmed omarbetningenbedömsbebyggelsenbli tätaredå
sammaexploateringsvolymskainrymmasinom ett någotmindre
område.
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Grön och vattennära stad

De biologiskaspridningssambanden
mellanHjorthagsbergetoch
Nationalstadsparken
bedömskunnastärkassom följd av planens
genomförande.Vattenmiljönbedömsocksåpåverkaspositivt då
markensaneratsoch tillförseln av föroreningartill Husarviken
minskar.
Klimat, miljö, hälsa och säkerhet

Störredelenav områdetsparkeringsbehovkommeratt tillgodosesi
ett nytt garagei Hjorthagsberget,vilket innebäratt trafikmängderna
inom delar av områdetkommeratt bli mycket små.Totalt sett får
områdetfler bullerkällor och ökad trafik, menbebyggelsenbedöms
kunnautformasmed bland annatljuddämpadsidasåatt
konsekvenserna
av bullret blir små.
Risker koppladetill bland annatStockholmExergis värmepumpoch
Värtaverkethanterasgenomriskreducerande
åtgärdersomreglerasi
avtal. Saneringav mark och befintlig byggnadkommeratt medföra
positiva konsekvenserför människorshälsa.
Klimatmässigtblir planområdetutsattför vind och risk för
översvämningvilket hanterasgenomanpassningav områdets
strukturoch desshöjdsättning.
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Planprocess
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Process
Planarbetetför Kolkajen bedrivsmedutökat förfarandedå den
bedömskunnainnebärabetydandemiljöpåverkan.Nästatillfälle
somärendetskaredovisasför stadsbyggnadsnämnden
blir när
stadsbyggnadsnämnden
skagodkännadetaljplaneförslaget
och
överlämnadet till kommunfullmäktigeför antagande.
Planarbetetför Terrasskvarteren
bedrivsmed standardförfarande.
Nästatillfälle somärendetskaredovisasför stadsbyggnadsnämnden
blir vid antagandet.
Tidigare ställningstaganden i ärendet
Ärendetbehandlades
i stadsbyggnadsnämnden
2015-05-21§ 7 vid
beslutom planstart.Nämndenbeslutadeom planstarti enlighetmed
stadsbyggnadskontorets
tjänsteutlåtande
och lämnadeett särskilt
uttalandeenligt följande:”Stockholmväxeroch behovetav nya
bostäderär stort.Förslagetinnebärett välbehövligtoch spännande
tillskott om 2000lägenheteroch är en viktig del i stadsutvecklingsområdetNorra Djurgårdsstaden.
Stadsbyggnadsnämnden
välkomnar
denutveckling somnu planerasi områdetoch ser fram emotden
fortsattaprocessenför och planeringenav Kolkajen somkan bli ett
nytt och spännandestadsrum.Inom detaljplaneområdet
ligger en
värmepumpsomägsav Fortum.I det fortsattaplanarbetetär det
viktigt att finna en balansmellan stadensbehovav fjärrvärmeförsörjningoch möjlig bostadsexploatering.
I denavvägningsom
skagörasbehöverFortum Värmeinvolveras”.
Värmepumpenfinns tills vidarekvar på platsenoch utgör en
planeringsförutsättning.
Anläggningenär en stor investeringsom
ännuinte är avskrivenoch denär en effektiv energilösningmed stor
miljönytta. Detaljplanenanpassas
för att i framtidenkunnaersätta
värmepumpenmed stadskvarter.
Efter start-PMoch inför samråddeladesdetaljplanendå en del
avgörandefrågornärmastRopstenkvarstod,bland annatkopplat till
bytespunktenför kollektivtrafik. Delenkring Ropstenavsesdrivas
vidarei en separatdetaljplan.
2017-06-15§ 17 beslutadenämnden,i enlighetmedkontorets
förslag,att godkännaredovisningenav genomförtplansamrådoch
gav kontoreti uppdragatt upprättaslutligt planförslagoch ställaut
det för granskning.Särskiltuttalandelämnadesenligt följande:
”Stadsbyggnadsnämnden
sermycket positivt på att planeringenför
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Kolkajen nu kan gå vidare.Projektetshögaambitionervad gäller
gestaltningliksom det offentliga rummetskvalitet är glädjande.
Nämndenvill i den fortsattaplaneringenbetonavikten av en
sammanhållengestaltningför områdetsombidrar till variationoch
kvalitet. Nämndenvill ocksåbetonavikten av att det i norr
placeradehusenupplåtssom studentbostäder
för att minskarisken
för att områdetprivatiseras.Mötet medNationalstadsparken
bör ske
på ett sättsåatt parkensutveckling stärks.Slutligenmåste
förskolegårdarnas
kvalitet och ytbehovsäkras”.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande
I planarbetetsåhär långt har ansträngningargjorts för att skapaett
hänsynsfulltmöte medNationalstadsparken
och för att ta varapå de
kulturhistoriskavärdenapå platsen.När en ny strukturnu tas fram
kvarstårdessaambitioner.Exploateringsgraden
är relativt hög för
att ta varapå det kollektivtrafiknäralägetmen bebyggelsenska
utformasför att tillgodosebehovetav ljus, skuggaoch goda
kvaliteteri såväldet offentliga rummetsomi bostadskvarteren.
Markföroreningartasom handi en processsomredanär påbörjad
och studiergörs för att inte påverkavattenmiljöernanegativt.Ett
särskilt fokus kommeratt läggaspå förskolornasutemiljöeri det
fortsattaarbetetoch bebyggelsenutformasför att minimera
bullerpåverkanpå de nya bostäderna.
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret
beslutaratt genomförandetav detaljplanen
för Kolkajen kan antasmedförasådanbetydandemiljöpåverkan
somavsesi 6 kap. miljöbalken att en miljöbedömningbehöver
göras.Detta utvecklasytterligarei planbeskrivningen.De aspekter
där planenkan antasmedförabetydandemiljöpåverkanbedöms
vara:
Kulturmiljö
Stads-och landskapsbild
Naturmiljö
Vattenkvalitet
Föroreningari mark och byggnader
Risk
Buller
Klimat
Samrådmed länsstyrelsenom huruvidaplanenkan antasmedföra
betydandemiljöpåverkanhar skett.

Sida 11 (12)

Stadsbyggnadskontoret
beslutaratt genomförandetav detaljplanen
för Terrasskvarteren
inte kan antasmedförasådanbetydande
miljöpåverkansomavsesi 6 kap. miljöbalken att en
miljöbedömningbehövergöras.Detta utvecklasytterligarei
planbeskrivningen.
Tidplan
Utifrån att erforderligtunderlagför detaljplanensframtagande
levererasenligt uppsattprojekttidplansamtatt inga nya,
oförutseddaomständigheter
blir kändaeller tillkommer under
planprocessen
förväntasföljandetidplaner:
Kolkajen

Granskning
Godkännande
SBN
AntagandeKF

mars2023
augusti2023
oktober2023

Terrasskvarteren
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Granskning
AntagandeSBN

juni 2022
oktober2022

Planavtal
Planavtalhar tecknatsmed exploateringsnämnden
för att täcka
kontoretskostnaderi sambandmed upprättandeav detaljplanen.
STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Stadsbyggnadskontoret
bedömeratt områdetkan utvecklastill en
mycket attraktiv del av Hjorthagen,med direkt närhettill vattnet,
Nationalstadsparken
och gasverketskulturhistorisktintressanta
miljöer. Kontoret anseratt en omarbetningav planstrukturenär
lämplig för att åstadkommaen långsiktigthållbar lösningmed
avseendepå ekonomioch klimatpåverkan.Kontoretbedömerockså
att en delning av detaljplanenär lämplig för att kunna få en tidigare
byggstartför en del av bostäderna.
Detaljplanernaför Kolkajen och Terrasskvarteren
kompletterar
tidigareuppfördbebyggelseinom Norra Djurgårdsstaden.
Projektet
bidrar till en starkarekoppling mot bytespunktenRopstenvia gena
och tryggagångförbindelser.Den tidigareindustrimarkensaneras
och blir tillgänglig för allmänheteni ett attraktivt läge vid vattnet.
Planförslagetär ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms
bostadsmål.
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Den direktanärhetentill Nationalstadsparken,
Lilla Värtans
vattenrumoch gasverketskulturhistorisktvärdefullamiljö är fortsatt
viktiga förutsättningaratt ta hänsyntill vid utformningenav ny
strukturoch bebyggelse.
Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
godkännerredovisningenav ändradeförutsättningaroch att
revideratplanförslagupprättasoch ställsut för granskningsom två
separatadetaljplaner.
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