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Sammanfattning
AB Storstockholms lokaltrafik arrenderar ett område i korsningen
Alkärret och Falkenbergsgatan på Södra Djurgården av staden för
spårvagnsdepå för Spårväg City. För att verksamheten ska kunna
fortsätta krävs en ny detaljplan.
Samtidigt har Aquaria, som ligger precis intill spårvagnsdepån, som
ägs av Parks and Resorts inkommit med en förfrågan till
stadsbyggnadskontoret angående en förändrad verksamhet på
tomten där Aquaria ligger. Marken ägs av staden och upplåts genom
ett arrendeavtal till Parks and Resorts. Byggnaden bedöms nu som
uttjänad och inte längre möjlig att reparera varför Parks and Resorts
önskar ersätta Aquaria med en konferens – och
restauranganläggning som ska vara öppen året runt. På sikt ser
stadsbyggnadskontoret en annan användning av dessa båda tomter
och föreslår därför att en detaljplan med tidsbegränsad användning
görs för området.

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

Stadsbyggnadskontoret ser positivt på möjligheten att samordna
dessa två projekt samtidigt som det pågår ett planarbete för Gröna
Lund på fastigheten intill. Planprojektens tidsmässiga
sammanfallande ger goda möjligheter att se över tillgången och
förbättra kvaliteten på omgivande allmänna platser och stråk.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att nämnden beslutar att starta
planarbete och ger kontoret i uppdrag att genomföra plansamråd.
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Karta över västra Djurgården där planområdet är markerat med rött.

Utlåtande
Syfte
Planens syfte är att möjliggöra en förlängning respektive en
förändring av verksamheterna inom planområdet under en
begränsad period. Samtidigt är syftet att ta hand om de allmänna
platserna i anslutning till anläggningarna samt att gestalta projektets
olika delar på ett sätt som respekterar riksintresset för Stockholms
innerstad med Djurgården, Nationalstadsparken samt Djurgårdens
karaktär.
Bakgrund
Alkärrshallen används för service av spårvagnar på linje 7 som
trafikerar Södra Djurgården och Sergels torg. SL kommer succesivt
byta ut spårvagnarna under de kommande åren. Förlängning av
spårvägen till Centralen ger behov av kapacitetsstarkare fordonstyp
och ytterligare två spårvagnsset. De nya spårvagnarna är längre och
kräver mer plats. SL har tidigare haft planer på att förlänga
spårvägen från Djurgårdsbron till Lidingöbanan via Ropsten och
Norra Djurgårdsstaden och på så sätt använda befintlig depå på
Lidingö. Dessa planer har ännu inte förverkligats och därför måste
den tillfälliga depån på Södra Djurgården planläggas för att
säkerställa fortsatt trafik.
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Parks and Resorts bedriver idag ett vattenmuseum, Aquaria, i det
som ursprungligen var en del av Vasamuseet. Byggnaden har
reparerats i flera omgångar och nu bedöms det inte längre att inom
rimliga gränser göra fler åtgärder. Parks and Resorts vill därför
stänga verksamheten och istället göra det möjligt att ha lokaler för
restaurang och konferens på platsen.

Vy mot väster över planområdet.

Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-11-09, Dnr 2017-09424

Planområdets läge och omfattning

Planområdet är beläget i den så kallade evenemangsparken på
Djurgården, mitt emot Liljevalchs konsthall och intill Wasahamnen.
Precis söder om planområdet finns idag en parkering för vilken det
pågår ett planarbete med syfte att bl.a. möjliggöra en utvidgning av
Gröna Lunds nöjesfält.
Markägoförhållanden

Marken ägs av staden och upplåts genom ett arrendeavtal till AB
Storstockholms lokaltrafik samt till Parks and Resorts. Nya avtal
kommer att upprättas för att förlänga arrendet i enlighet med
planens intentioner.
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan

I översiktsplanen är området redovisat som innerstadsbebyggelse
och en del av en kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö –
riksintresset Stockholm innerstad med Djurgården samt som en del
av Nationalstadsparken vars överordnade princip är att bevara
området som unik natur- och kulturpark.
Fördjupad översiktsplanen för den Kungliga Nationalstadsparken

Planområdet ingår den fördjupade översiktsplanen för den Kungliga
Nationalstadsparken som antogs av Stockholms
kommunfullmäktige i april 2009. I den fördjupade översiktsplanen
är planområdet en del av Evenemangsparken som omfattar västra
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delen av Södra Djurgården. Som vägledning för markanvändning
och utveckling står bland annat:
- För att bibehålla områdets attraktivitet som evenemangspark
behöver verksamheter och anläggningar kunna
vidareutvecklas och förnyas. Området vid Galärparken och
Skeppsholmsviken är exempel på platser som med fördel
kan förändras.
- Områdets karaktär och särskilda kulturhistoriska värden i
byggnader, parker och miljöer bevaras. Särskilt värdefulla
naturmiljöer bevaras.
- Evenemangsparkens karaktär i stadens inre vattenrum
bevaras, som ett glesare bebyggt parklandskap i kontrast till
stenstaden.
- Det offentliga rummet mellan byggnader och anläggningar
motsvarar inte områdets attraktivitet i övrigt och behöver
åtgärdas. Stränderna bör så långt som möjligt göras
offentliga och bekvämt tillgängliga.
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Nöjen och evenemang prioriteras före ny bostadsanvändning.

Karta över Evenemangsparken (Översiktsplan för Nationalstadsparken –
stockholmsdelen).

Riksintressen

Stockholms innerstad med Djurgården utgör område av riksintresse
enligt MB 3 kap 6 § (område K115). Riksintresset anger med bäring
på aktuellt planområde följande värden:
- Gröna Lunds tivoli och andra nöjesetablissemang,
- Anrika restauranger och värdshus,
- Skansen, Fåfängan, idrottsanläggningar, parker och
flanörstråk,
- Djurgårdens bebyggelse och rekreationslandskap med rötter
i 1600-talets kungliga jaktpark,
- Anpassningen till naturen, fronten mot vattenrummen och
Stockholms inlopp, både från Saltsjön och Mälaren,
- Stadssilhuetten där kyrktorn och offentliga byggnader endast
har tillåtits höja sig över mängden.
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Kungliga Nationalstadsparken

Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården utgör den
Kungliga Nationalstadsparken som inrättades 1995. I
Nationalstadsparken ingår aktuellt planområde i delområdet Gröna
Lund-Djurgårdsstaden-Ryssviken. Området beskrivs som en av
Stockholms mest värdefulla stadsmiljöer där kulturhistoria, charm
och idyll blandas på ett för besökaren mycket tilltalande sätt.
Rekreativa värden finns i hög grad i de gamla stadskvarteren.
Nationalstadsparken omfattas av MB 4 kap 7 §.
Gällande planer

För området gäller detalplan 0178 antagen 1897 (norra
planområdet) anges gata och plan 4602 antagen 1957 (södra
planområdet) anges parkering.
Kulturhistorisk klassificering

Byggnaderna inom planområdet är ännu inte klassificerade av
Stadsmuseet.
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Angränsande projekt

I angränsande fastigheter, Skeppsholmsviken 6 m.fl., på den plats
som idag är en parkeringsplats, finns ett planförslag framtaget för
vilket ett plansamråd hålls mellan den 14 november och januari
2018. Förslaget syftar till att möjliggöra en utvidgning av Gröna
Lunds nöjesfält, en ny strandpromenad runt Spårvagnshallarna och
som kopplas till strandpromendaden längs Wasahamnen, samt ett
nytt torg i anslutning till Djurgårdsfärjans tilläggsplats.

Illustrationsplan som visar samrådsförslaget för en utvidgning av Gröna Lund på
den mark som de i huvudsak själva äger. Detta avser ersätta den befintliga
parkeringen.
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Planförslag
Detaljplan med tidsbegränsad användning

Stadsbyggnadskontoret avser ta fram en detaljplan med
tidsbegränsad användning som gäller för bilden nedan och de fyra
punkter som följer. Anledningen till att planen föreslås ha en
tidsbegränsning är att staden ser en annan användning än
spårvagnsdepå i framtiden för denna mycket attraktiva plats.
Genom den tidsbegränsade användningen kan tomten där
spårvagnshallen finns idag tillsammans med Aquariatomten
reserveras för en mer publik användning i framtiden, samtidigt som
dagens behov kan säkerställas i en ny detaljplan.
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Sårvagnsdepån behöver fortsatt fungera som detta tills den redan
byggda AGA-depån på Lidingö kan tas i bruk även för Linje 7 som
trafikerar mellan Sergels torg och Waldemarsudde vilket kan ske
när en förlängning av spårvägen realiseras från Djurgårdsbron till
befintlig depå på Lidingö via Ropsten och Norra Djurgårdsstaden.
Befintlig spårvagnsdepå på Södra Djurgården är nödvändig för att
spårvägen ska fungera och det finns ingen annan plats att hänvisa
till.
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Karta som visar de olika delarna som ska utredas under planarbetet.

Under planarbetet ska nedanstående användningar som relaterar till
kartan ovan utredas.
1. Tidsbegränsad användning för T (trafik). Byggnaderna ska i stort
bevaras men behöver byggas ut. Takhöjden kommer eventuellt att
behöva höjas för att kunna inrymma fläktrum och förråd. Detta ska
göras på ett sätt som respekterar omgivningen skala och med
hänsyn till riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården.
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Den vänstra av de befintliga byggnaderna för Spårvagnsdepå behöver förlängas
för att de nya spårvagnarna ska rymmas. Fasader mot Alkärret/
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Falkenbergsgatan.

2. Tidsbegränsad användning för O (tillfällig vistelse) med
specificeringen konferens och restaurang. Aquaria vattenmuseum
som idag finns på platsen ska rivas. En ny anläggning för konferens
och restaurang ska prövas.
Utformningen av en ny byggnad är tänkt att hämta inspiration från
Bobergs maskinhall som uppfördes på platsen i samband med
Konst- och Industriutställningen på Djurgården 1897 (se bild
nedan). Byggnadens stål – och glasfasad skulle då också utgöra den
tredje delen av de publika byggnader i glas och stål som föreslås vid
vattnet i pågående planarbete för intilliggande fastighet
(Skeppsholmsviken 6 m.fl. vid Gröna Lund). Höjden på den nya
byggnaden föreslås kunna vara högre än befintlig byggnad på
platsen men ska dock underordna sig höjden på Liljevalchs
konsthall.

Fasadillustration över fronten mot vattnet i samrådsförslag för intilliggande
detaljplan för en utvidgning av Gröna Lund (Skeppsholmsviken 6 m.fl.) där de två
framskjutande byggnaderna föreslås utföras i glas och stål. Den nya byggnaden
skulle uppföras vänster om bilden.
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Mot Falkenbergsgatan föreslås en park som kan möta det planerade
torget vid Liljevalchs konsthall. Gestaltningen av detta möte ska
studeras under planarbetet där ett alternativ kan vara att rama in
gaturummet med en portik som leder in till parken.

Fotot visar Bobergs maskinhall och fasaden är en tidig skiss på hur fasaden på
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den nya byggnaden skulle kunna utformas.

3. En publik plats ska utredas för ungefär hälften av den ljusblå ytan
i kartan ovan. I den andra halvan föreslår kontoret en uteservering
tillhörande restaurang- och konferensanläggningen kan göras
möjlig.
4. Den ljusgrå delen i kartan ovan är inte tänkt att ingå i
planområdet men där behöver det i samband med planarbetet
utredas hur stråket och gatan kan bli mer tillgänglig för gående. Till
exempel ska det utredas om byggnaden som är sanddepå och
traktorparkering m.m. kan flyttas eller tas bort.

Stråket mellan Liljevalchs och Spårvagnshallarna behöver bli mer tydligt. En del
av gatan behöver höra till Spårvagnshallarnas verksamhet och de gående
behöver tydligt ledas i ett säkert stråk.
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Planområdets framtida användning

När den tidsbegränsade användningen har gått ut föreslås
användningen R ta vid, som medger olika typer av
besöksanläggningar. Detta ska utredas vidare under planarbetet.
Marken ska fortsatt ägas av staden och upplåtas till SL respektive
Parks and Resorts med arrende under den tidsbegränsade perioden,
vilket kommer att regleras i avtal.
Planförslagets konsekvenser
Behovsbedömning

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande
inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas
i PBL 4 kap 34§ eller MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver
göras.
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Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.
Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller
nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. Den planerade
verksamheten bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö,
kulturarv eller människors hälsa.
Utvecklingen av tomterna innebär inte några större förändringar
avseende användning jämfört med dagsläget. Spårvagnshallarna
föreslås stå kvar och Aquaria föreslås ersättas av en konferens- och
restauranganläggning vilken kan bidra till fler besökare på
vardagarna. För boende och verksamheter i närheten innebär
planförslaget inga nämnvärda förändringar.
Stadsbild

Planförslaget innebär att siluetten och stadsbilden mot vattnet kan
förändras. Taken på spårvagnshallarna kan komma att höjas,
alternativt utformas med tre taknockar istället för dagens två.
Fasadernas utformning mot vattnet föreslås ändras och göras mer
tilltalande samtidigt som en ny detaljplan skapar möjlighet att
iordningställa en ny allmän plats vid vattnet, där det idag inte är
möjligt för allmänheten att vistas. Takhöjden för byggnaden som
ska ersätta Aquaria kan bli högre än befintlig byggnad. Inga
byggnadshöjder inom planområdet ska dock överstiga höjden på
Liljevalchs konsthall.
Inom ramen för planarbetet kommer också omgivande gator och
stråk att utredas i syfte att förbättra tillgängligheten för gående.
Planarbetet gör det möjligt att förbättra kontakten mellan
Aquariatomtens och Falkenbergsgatans möte med Liljevalchs nya
torg.
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Vy mot öster som visar Spårvagnshallarna, Aquaria och området närmast vattnet
som idag tillhör Aquaria, markerat med gult. Stadsbyggnadskontoret avser
utreda möjligheterna att göra denna plats publik och med möjlighet att upplåta
den för en uteservering i en del.

Jämställdhet
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Med anledning av resultat från trygghetsmätningen som pekade på
bristande belysning är det viktig att ta med frågan om ett upplyst
och attraktivt offentligt stråk planarbetet.
Som ett led i arbetet med jämställdhetsintegreringen genomfördes
en intervju med en fokusgrupp bestående av fem tjejer i åldrarna
15-19 år från Vällingby-Hässelby. Intervjun finns redovisad i en
skriftlig rapport som kommer att fungera som underlag i
planarbetet. Det flickorna framförallt lyfte fram för de allmänna
platserna kring planområdet var behovet att göra den mer attraktiv
och tillgänglig.
Planprocess
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Kontoret bedömer
att ärendet är okomplicerat och att nästa tillfälle som ärendet ska
redovisas för stadsbyggnadsnämnden blir vid antagandet. Om
inriktningen av planarbetet förändras, eller om det påverkas av nya
förutsättningar av betydelse, ska ärendet redovisas för nämnden för
nytt ställningstagande redan efter plansamrådet.
Tidplan

Start PM
Samråd
Granskning
Antagande i SBN

november 2017
kv. 2 2018
kv. 4 2018
kv. 1 2019
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Planavtal

Planavtal har upprättats med Parks and Resorts och med SL som
ska dela på kostnaderna för framtagandet av en ny detaljplan.
Stadsbyggnadskontorets sammanvägda
ställningstagande
Stadsbyggnadskontoret ser positivt på en tidsbegränsad fortsatt
användning som möjliggör att spårvagnshallen kan vara kvar då
detta är en förutsättning för en fortsatt god kollektivtrafikförsörjning
till Södra Djurgården. Spårvagnen kommer dessutom att koppla
direkt till både tunnelbana och pendeltåg vid Klarabergsgatan och
Centralen i och med förlängningen av spårvagnen som beräknas
vara klar våren 2019.
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Kontoret ser också positivt på att kvarteret Skeppsholmsviken kan
omgestaltas och ses över i ett helhetsgrepp tillsammans med
pågående planarbete för Skeppsholmsviken 6 m.fl. vid Gröna Lund.
Planarbetet gör det möjligt att utreda en förbättring av offentliga
platser kring spårvagnshallen och Aquaria. Dessa verksamheter
saknar planstöd och det är angeläget att användningen av denna
mycket attraktiva och välbesökta del av Stockholm planeras och
förbättras. Den nya gestaltningen och den föreslagna användningen
i området bedöms också kunna bidra till att skapa ett tryggare
offentligt rum.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att nämnden beslutar att starta
planarbete och ger kontoret i uppdrag att genomföra plansamråd.
SLUT

