Stadsbyggnadsnämnden

Protokoll sutdrag

Tid

Onsdagenden 31 januari2018,kl. 16:00 – 16:55

Plats
Justerat

Bolindersalen9:035,TekniskaNämndhuset,Fleminggatan4
Onsdagenden 14 februari2018

Anslaget

Fredagen den 16 februari 2018

JanValeskog

JoakimLarsson

Närvarande
Beslutandeledamöter:
JanValeskog(S), ordföranden
JoakimLarsson(M), vice ordföranden
HannaJokio (S)
JohanHeinonen(S)
Annika JohanssonHansson(S)
Cecilia Obermüller (MP)
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SebastianWiklund (V)
Mikael Lind (M)
Erik Slottner(KD)
Tjänstgörande ersättare:
Ewa Larsson(MP)

för Martin Hansson(MP)

Arne Genschou(M)
Arne Fredholm(M)

för Kristina Lutz (M)
för PeterJönsson(M)

PeterBacklund(L)

för Björn Ljung (L)

Ersättare:
Jimmy Lindgren(S)
Berit Nyberg(S)
Eva Risberg(S)
Elvir Kazinic (S)
Haval Murad (MP)
Maria Hannäs(V)
ChristinaLinderholm(C)
Tjänstemän:
Dessutomnärvaradestadsbyggnadsdirektören
AnetteScheibeLorentzi,
nämndsekreterare
Julia Steenoch Åse Geschwind,
borgarrådssekreterarna
Felix Antman Debelsoch Daniel CarlssonMård
och stadsbyggnadskontorets
avdelningschefersamthandläggande
tjänstemäni de aktuellaärendena
.

Stadsbyggnads nämnden
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se
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§8
Del av Ladugårdsgärdet 1:4 m.fl., Loudden m.m., del av Norra
Djurgårdsstaden, Ladugårdsgärdet,
Dnr 2017-00231-53
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden
beslutarenligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden
beslutaratt ge kontoret i uppdragatt
påbörjaprogramarbetei enlighetmed kontorets
tjänsteutlåtande.
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Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskonto
rets tjänsteutlåtande
från den15 december
2017.
Bil § 8
Tjänsteutlåtandet
avserstartpromemoriaför fördjupatprogramför
del av fastighetenLadugårdsgärdet
1:4 m.fl., Louddenm.m.,
del av Norra Djurgårdsstad
en i stadsdelenLadugårdsgärdet.
Nämndensbehandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

OrdförandenJanValeskogm.fl. (S), Cecilia Obermüllerm.fl.
(MP) och SebastianWiklund (V) föreslår(se beslutet).

2)

V ice ordförandenJoakimLarssonm.fl. (M), PeterBacklund
(L) och Erik Slottner(KD) föreslåratt
stadsbyggnads
nämndenbeslutaratt delvis godkännakontorets
förslagtill beslutsamtatt därutöveranföraföljande:
Vi välkomnaratt en utvecklingfrån oljehamntill stadpå
Louddennu äntligengår in ett konkretplaneringsskede.
Vi tar
fastapå att stockholmarnavärdesätterkombinationenav en tät
levandestadoch grönområdenav hög kvalitet. Vår ambition
är att Louddenskakännetecknas
av en modern,urbanoch
hållbarstorstadoch innehållaall den servicesom
stockholmarnahar rätt att förväntasig. Det innebärsåväl
förskolor och skolor, som butiker, restauranger,
kultur, idrott
och väl utbyggdkollektivtrafik.
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Det är idag möjligt att byggahögt och tätt på Louddensåväl
ekonomisktsom tekniskt.Men lagstiftningenoch ett stort
antal riksintressengör det väldigt svårt.Dagensregelverk
bidrar till att vi i vissadelartvingasbyggaen klimatmässigt
illa planeradstad– utglesat,bilberoende,husi park. Det är
inte hållbartför framtiden,och går stick i stävmed gällande
översiktsplansom stipulerarhögreoch tätarebebyggelsevid
brofästenoch stadensinlopp. JustLouddenär ett typexempel
på platsi stadendär en sådanbebyggelse,rätt planerad,skulle
ge enormamervärdentill såvälstockholmarna,som till
turisteroch klimatet.
Att låsaplaneringsförutsättningarna
kring endast4 000
bostäderär därför en alltför låg ambition.Vi menaristället att
kommandeplanprocessskastuderaförutsättningaroch
möjligheterpå Louddenutifrån ett perspektivpå 10 000
bostäder,minst 2 500 arbetsplatser,ny kollektivtrafik och
kommersielloch kommunalsamhällsservice.
Det är av
särskildvikt att utredningenäveninkluderarstudierav
gällandelagstiftning och riksintressensom påverkar
möjligheternaatt utvecklaLouddenmed 10 000 bostäder.
För att göradettapedagogiskttydligt ävenför stockholmarna,
finner vi att stadsbyggnadskontoret
ska utredatvå alternativ
för utvecklingen– alternativ4K innebärandeförutsättningar
för föreslagenexploateringom 4 000 bostäder,samtalternativ
10K innebärandeförutsättningarför föreslagenexploatering
om 10 000 bostäder.
Beslutsgång

OrdförandenJanValeskog(S) ställer förslagenmot varandraoch
finner att nämndenbeslutarenligt förslagfrån ordförandenJan
Valeskogm.fl. (S), Cecilia Obermüllerm.fl. (MP) och Sebastian
Wiklund (V).
Reservation

V ice ordförandenJoakimLarssonm.fl. (M), PeterBacklund(L) och
Erik Slottner(KD) reserverarsig mot beslutetmed hänvisningtill
sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalandelämnasav ordförandenJanValeskogm.fl. (S),
Cecilia Obermüllerm.fl. (MP) och SebastianWiklund (V) enligt
följande:
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Stadsbyggnadsnämnden
välkomnaratt arbetetmed att planera
Louddensom en hållbarstadsdelmed nya bostäder,kontor
och kommersielloch offentlig servicenu kan påbörjas.
Nämndensersärskilt positivt på att behovetav
samhällsservice
identifierasi ett tidigt skedesåatt dettablir
en naturlig del av planeringen.Att utgå från bl.a. skolans,
stadsparkens
och kulturensutrymmenger förutsättningenatt
skapaen levandestadsdel.Den socialahållbarhetenmåste
varaen viktig utgångspunktför utbyggnadenav Louddenoch
det är viktigt att strävaefter en blandadstadsdel,en viktig del
i dettaär barn och äldreperspektiven.
Nämndenvill också
lyfta behovetav kultur i den nya stadsdelenoch att det vore
mycket positivt om det kundeskapaslokaler för privataoch
offentliga kulturaktörer.
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Ersättaryttrande

ChristinaLinderholm(C) instämmeri förslagfrån vice ordföranden
JoakimLarssonm.fl. (M), PeterBacklund(L) och Erik Slottner
(KD).

