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Maria Sahlstrand

SAMMANFATTNING
Planen har ett tvåfaldigt syfte, dels att medge tillfälligt planstöd för
befintlig spårvagnsdepå samt restaurang och konferens på platsen
för f.d. Aquaria vattenmuseum, dels att reglera områdets
permanenta användning som besöksändamål, till exempel museum
eller konsthall. Området närmast vattnet i väster föreslås bli allmänt
tillgängligt och nås med en ny brygga som anläggs i den norra delen
av planområdet.
Planförslaget var på samråd 2018-06-14 – 2018-09-07 och
skickades ut för granskning 2018-11-21 – 2018-12-19. Flertalet
remissinstanser tillstyrkte förslaget men framförde synpunkter i sak,
framför allt vad gällde bryggornas placering, påverkan på
miljökvalitetsnormerna, påverkan på Nationalstadsparken, risken
för ras och erosion. Statens fastighetsverk (SFV) ställde sig kritiskt
till att den aldrig genomförda strandgatan i nuvarande detaljplan
bebyggs och görs om till kvartersmark. SFV menar att planen borde
medge gata för det fall att spårvagnshallen rivs. Det har även
framkommit önskemål om att spårvagnsdepån bör vara kvar för att
säkra den museala trafiken.

Bilagor: Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande, planbeskrivning
rev. 2019-03-28, plankarta rev. 2019-03-28
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Stadsbyggnadskontoret bedömer att det attraktiva läget inte är
lämpligt för en spårvagnshall på sikt. Beträffande SFV:s synpunkter
på att en strandgata bör anläggas ser staden inget behov av att
anlägga en ny gata. Allmänhetens framkomlighet längs vattnet
ordnas istället med en brygga i planområdets norra del som leder till
en allmänt tillgänglig plats. Kontoret bedömer att övriga frågor som
uppkommit har hanterats genom djupare studier och vissa
revideringar i planhandlingarna. Förändringar av planförslaget med
avseende på bryggans utbredning samt utformningen av
konferensbyggnaden har skett under planprocessen.
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För att tillgodose frågor om föroreningar, översvämning, stabilitet
samt strandskydd har fördjupade studier gjorts. Dessa har föranlett
revideringar i plankartan efter granskning. Även planbeskrivningen
har uppdaterats efter granskningen till följd av de revideringar som
har gjorts i plankarta och utredningar.
Merparten av marken inom planområdet ägs av staden och upplåts
till AB Storstockholms lokaltrafik och till AB Gröna Lund. SFV är
markägare till den norra delen av planområdet. Nya avtal kommer
att upprättas för förlängt arrende i enlighet med planens intentioner.
Området är ca 3500 m2 stort.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
att anta detaljplanen.
UTLÅTANDE
Syfte

Planen har ett tvåfaldigt syfte, dels att medge tillfälligt planstöd för
befintlig spårvagnsdepå samt restaurang och konferens på platsen
för före detta Aquaria vattenmuseum, dels att reglera områdets
permanenta användning till besöksändamål, till exempel museum
eller konsthall. Den tillfälliga användningen tillåts högst 10 år från
det att planen har vunnit laga kraft. Komplement till den
permanenta besöksanvändningen, som mindre butiker och
restauranger medges också. Planen syftar också till att skapa en ny
allmänt tillgänglig brygga i vattnet som leder till ett nytt publikt
område vid vattnet, väster om byggnaderna. Bryggan och det
publika området är del av ambitionen att anlägga en
strandpromenad som kopplar samman Galärparken med Allmänna
gränd.
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Bakgrund
Plandata
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Marken inom planområdet ägs av staden och upplåts genom
arrendeavtal till AB Storstockholms lokaltrafik (spårvagnsdepån)
och AB Gröna Lund (före detta Aquaria vattenmuseum). Statens
Fastighetsverk (SFV) är ägare till den norra delen av planområdet.
Marken är del av den enskilda kungliga dispositionsrätten och
förvaltas av Kungliga Djurgårdens förvaltning (KDF). Nya avtal
kommer att upprättas för att förlänga arrendena i enlighet med
planens intentioner. Området är ca 3500 m2 stort.

Liljevalchs
konsthall
tillbyggnad

Skeppsholmsviken
6 – Gröna Lund

Konsthallen 15 ABBA the
museum
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Karta som visar planområdets avgränsning i rött, samt angränsande pågående
planer och projekt.

Gällande planer

För norra delen av området gäller detaljplan 0178 från 1897 och för
södra delen av området gäller detaljplan 4602 från 1957.
Angränsande projekt

Söder om planområdet pågår planarbete för att möjliggöra
utvidgning av Gröna Lunds nöjesfält på den plats som nu är
parkering. Förslaget innebär också att en ny strandpromenad ansluts
till den planerade strandpromenaden i föreliggande förslag. Det
övergripande syftet är att koppla samman Galärparken med
Allmänna gränd. Förslaget har varit på granskning och arbete pågår
inför en ny granskningsomgång.
Sydost om planområdet har ett planprogram för Konsthallen 15,
ABBA-museet varit på samråd.
På andra sidan Falkenbergsgatan från planområdet uppförs för
näravarande en tillbyggnad till Liljevalchs konsthall. Projektet
innebär även ombyggnad av omgivande gaturum.
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Övergripande beslut och styrande dokument
Översiktsplan

I översiktsplanen anges att natur- och kulturvärdena på Södra
Djurgården är viktiga att värna och utveckla, samt att ny bebyggelse
kan stärka Djurgårdens attraktionskraft.
Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen för
Nationalstadsparken, som antogs av kommunfullmäktige i april
2009. Planområdet pekas ut som en del av området
Evenemangsparken, vilket omfattar västra delen av Södra
Djurgården.
Riksintressen

Stockholms innerstad med Djurgården utgör område av riksintresse
för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (MB), område
K115. De uttryck för riksintresset som bedöms aktualiseras för
planarbetet är parker och flanör-stråk, anpassningen till naturen,
fronten mot vattenrummen och Stockholms inlopp, både från
Saltsjön och Mälaren, liksom stadssilhuetten där kyrktorn och
offentliga byggnader endast har tillåtits höja sig över mängden.
Kungliga Nationalstadsparken

Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården utgör den
Kungliga Nationalstadsparken, som inrättades 1995. I länsstyrelsens
vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken ingår plan-

Tjänsteutlåtande
Dnr 2017-09424
Sida 5 (22)

området i delområdet Västra Djurgårdsön. Området beskrivs som
ett av Stockholms allra viktigaste besöksmål, som även har många
besökare vid en internationell jämförelse. Nationalstadsparken
omfattas av 4 kap. 7 § MB.
Nuvarande förhållanden
Pågående verksamhet och befintlig bebyggelse
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Alkärrshallen används för service av spårvagnar på linje 7, som
trafikerar Södra Djurgården och Centralen. Förlängningen av
spårvägen till Centralen medför behov av en kapacitetsstarkare
fordonstyp och ytterligare två spårvagnsset. SL planerar att byta ut
spårvagnarna under de kommande åren och de nya spårvagnarna är
längre och mer utrymmeskrävande. SL:s långsiktiga planer innebär
att spårvagnsdepån flyttas till en befintlig depå på Lidingö men
planerna förutsätter att en förlängning av spårvägen från
Djurgårdsbron till Lidingöbanan (via Ropsten och Norra
Djurgårdsstaden) genomförs. Depån på Södra Djurgården behövs
för att säkerställa trafiken till dess att kopplingen har genomförts.
Parks and Resorts AB har bedrivit ett vattenmuseum, Aquaria, i det
som ursprungligen var en del av Vasamuseet. Byggnaden har
reparerats i flera omgångar men bedöms nu inte längre rimlig att
underhålla. Parks and Resorts har stängt verksamheten och önskar
uppföra nya lokaler för restaurang och konferens.
Naturvärden och ekosystemtjänster

Marken inom planområdet är till största delen hårdgjord och
grönska finns endast som enstaka träd. Tillgången till
ekosystemtjänster är idag ytterst begränsad. Habitatnätverket för
eklevande arter sträcker sig över delar av planområdet.
Rekreation och friluftsliv

Möjligheten att röra sig inom planområdet är begränsad på grund av
byggnaderna och spårvagnshallarnas verksamhet.
Geotekniska förhållanden
Markförhållanden

Jordlagerförhållanden utgörs dels av fyllning på lera ovan morän
och berg och dels av fyllning på morän och/eller berg. Inom
planområdet finns ledningar för bl.a. el, tele, avlopp och stadsgas.
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Hydrologiska förhållanden
Översvämningsrisker

Skyfallsmodellering för Stockholms stad visar att det idag finns en
plats nordöst om planområdet där det finns risk för ansamling av
vatten vid kraftiga skyfall. Delar av planområdet riskerar också att
översvämmas enligt länsstyrelsens kartläggning av havsnivåer för
2100.
Miljökvalitetsnormer för vatten

Recipient för avrinning från området är Strömmen som utgör en del
av åtgärdsområdet Stockholms inre skärgård. Strömmen har
otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.
Kvalitetskrav är att uppnå måttlig ekologisk status till år 2027.
Dagvatten

Planområdet utgörs idag till stor del av tak och hårdgjorda ytor med
några enstaka träd. Avrinning från tak leds förmodligen till största
delen direkt ut i Strömmen.
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Befintlig bebyggelse

Inom planområdet finns idag tre sammanbyggda huskroppar, som
ursprungligen uppfördes för att inrymma det bärgade Vasaskeppet.
Efter att det nya Vasamuseet hade öppnat inrymdes en
spårvagnsdepå för Stockholms spårvägar och andra verksamheter i
byggnaderna. Inom planområdet finns också en förrådsbyggnad för
bland annat sophantering och traktorparkering.

Befintlig bebyggelse sedd från vattnet.

Kulturhistoriskt värdefull miljö

Områdets kulturvärden är i huvudsak kopplade till platsens
användning snarare än till fysiska uttryck. Platsen har en lång
kontinuitet som stockholmarnas rekreations- och nöjesområde, med
verksamheter som tivoli, dansbana, nöjesfält och uppställningsplats
för ambulerande nöjesfält. Platsen hade också stor betydelse under
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världsutställningen 1897, då den utgjorde en av två huvudentréer till
området. En av utställningens märkesbyggnader, Maskinhallen, var
placerad inom planområdet.
Planområdet inrymmer få bevarandevärda byggnader och
anläggningar. Inslag av äldre växtlighet saknas med undantag för
några träd. Strandlinjen är obearbetad och saknar äldre
anläggningar.
Kulturhistorisk klassificering

Berörda byggnader inom planområdet är inte klassificerade av
Stadsmuseet.
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Liljevalchs konsthall, som är belägen i planområdets omedelbara
närhet, har markerats med blått på Stadsmuseets
klassificeringskarta, vilket innebär att byggnaden uppfyller
fordringarna för byggnadsminnen. Byggnaden är i hög grad
orienterad mot Djurgårdsvägen. I anslutning till konsthallen
planeras en utbyggnad som kommer att skymma delar av
huvudbyggnaden från sjösidan, något som bedöms göra miljön
mindre känslig för ändringar.
Fornlämningar

Fastigheten Skeppsholmsviken 9 ligger i direkt anslutning till
fornlämningsområde RAÄ 103. Området var tidigare till stora delar
en del av Saltsjön och ligger på utfylld mark. Utfyllnadslagren kan
vara flera meter tjocka och utmed den tidigare strandlinjen kan
rester efter bryggor finnas kvar. På den ursprungliga sjöbottnen kan
fartygslämningar påträffas.
Gator och trafik
Gatunät

Planområdet avgränsas av Falkenbergsgatan i öster och utgör fond
till gatan Alkärret. Falkenbergsatan är tillgänglig för biltrafik såväl
som gång-och cykeltrafik. I gatan finns dessutom spår för spårvägstrafiken. Gatan har ingen trottoar, vilket får till följd att alla
trafikslag rör sig över samma yta.
Området angörs med bil via Djurgårdsbron, Djurgårdsvägen och
Alkärret eller Allmänna Gränd. Djurgårdsbron stängs av med bom
för allmän fordonstrafik under sommarhelger och allsångskvällar.
Endast buss, taxi och fordon med tillstånd får passera över bron
under denna tid. Cyklister kan röra sig längs Djurgårdsvägen,
Alkärret och Allmänna Gränd och gående kan förutom dessa stråk
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även ta sig förbi Galärparken längs vattnet. Strandpromenaden
slutar idag vid spårvagnshallen.
Kollektivtrafik

Spårvagnslinje 7 och buss 67 har hållplatser på Djurgårdsvägen, i
närheten av planområdet. Dessutom angör färjor Allmänna gränd.
Tillgänglighet

Omgivande allmänna gator har inga större nivåskillnader.
Falkenbergsgatans blandning av trafikslag samt infarten till
spårvagnshallen medför emellertid svårigheter för gående att röra
sig längs gatan.
Störningar och risker
Förorenad mark
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Porluftsundersökningar har påvisat låga halter av petroleumkolväten
i porluften under golvet i spårvagnshallen. Uppmätta halter utgör
ingen risk för negativ påverkan på inomhusluft i byggnaderna. De
bedöms inte heller utgöra risk vid framtida användning.

Planförslaget
Planförslaget innebär dels att Spårvagnshallarna får vara kvar i
befintliga lokaler under en begränsad tid om tio år, dels att området
planläggs permanent för besöksanvändning. Under den tillfälliga
användningen som spårvagnsdepå får intilliggande tomt bebyggas
och nyttjas för konferens och restaurang. När tioårsperiod har löpt
ut ska planområdet användas för besöksändamål, som museum eller
konsthall. Området närmast vattnet i väster förslås bli allmänt
tillgängligt och nås via en ny brygga i områdets norra del. Bryggan
knyter ihop Galärparken med planerad gångbrygga i det
intilliggande planförslaget för Gröna Lund.
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Illustrationsplan

Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-05-10, Dnr 2017-09424

Bebyggelse

Syftet med regleringen av den permanenta bebyggelsen är att nya
byggnader ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och att de
ska anpassas till den omgivande bebyggelsens och landskapets höga
kulturvärden. Platsens historia och betydelse för Nationalstadsparken och riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården
ställer krav på stor hänsyn.
Gestaltningsprinciper
Placering och form

Nuvarande spårvagnshall ges möjligheter att förlängas något mot
öster och väster. Bebyggelsen ges ett motiv mot öster och väster
som utgörs av tre tydliga gavlar. Gavlarna placeras förskjutna i
förhållande till varandra och lämnar plats åt en allmänt tillgänglig
yta vid vattnet. Mot Falkenbergsgatan placeras den nya konferensbyggnaden indragen, så att en förgård bildas.
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Maskinhallen från 1897 ritad av Ferdinand Boberg.

Karaktär, höjd och takutformning
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Bebyggelsen anknyter till den tidigare och nuvarande industriella
bebyggelsen på Djurgården, dels varvsbebyggelsen och dels den
maskinhall som uppfördes till världsutställningen 1897.
Byggnadernas höjd anpassas dessutom till Liljevalchs konsthall,
varför nockhöjd och taklutning regleras i plankartan.

Längdsektion mot nordväst med Saltsjön till vänster och Liljevalchs konsthall (den befintliga, ursprungliga) längst till höger.
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Fasader mot väster ska utformas med tre gavlar förskjutna från varandra och utan utskjutande delar på respektive
fasaddel. Tak ska utföras som sadeltak i mörk kulör. Illustrationen visar en möjlig utformning av ny byggnad och
utformning av plats vid vattnet.
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Fasadutformning

Fönsterpartier ska utföras som horisontella band på fasaderna mot
norr och söder. Spårvagnshallens portar ska bibehålla sin nuvarande
karaktär, med en glasad och spröjsad överdel. Fasader ska utföras i
puts, glas, stål eller träpanel i gul eller ljus kulör, vilket regleras på
plankartan. Om element används får elementskarvar ej vara synliga.
Mot söder kan fasaden också utföras i grön kulör.
Omgivande terrass och gaturum

Omgivande gator ska utformas så att gång- och cykeltrafik
tydliggörs. Utformningen ska anpassas till Djurgårdens karaktär och
ges samma kvalitet som Allmänna gränd. Föreslagen förgård och
det mellanliggande gaturummet ska utformas som en helhet
tillsammans med det planerade torget vid Liljevalchs.

Tjänsteutlåtande
Dnr 2017-09424
Sida 12 (22)

Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-05-10, Dnr 2017-09424

Illustration av möjlig utformning av fasad för ”Ferdinand” mot nordost (mot
Falkenbergsgatan). Entrén som föreslås är en båge i stål som anspelar på den
välvda entré som Bobergs maskinhall hade.

Del av söderfasad med beskrivning av möjliga material och kulörer.

Park och vattenområden

Mellan byggnaderna och vattnet finns idag ett område med bryggor,
laxtrappa och bebyggelse, som ska omgestaltas och tillgängliggöras
för allmänheten. Den allmänna tillgängligheten kommer att regleras
i avtal mellan markägaren (staden) och verksamhetsutövaren. En
bestämmelse om en brygga längs spårvagnshallens norra sida
regleras i plankartan av samma skäl.
Gator och trafik
Gatunät
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Planförslaget innebär ingen ändring av gatunätet. Inom ramen för
intilliggande plan för Skeppsholmsviken 6 m.fl. (Gröna Lund)
regleras att Falkenbergsgatan ska byggas om. Gatumarken utformas
så att gång- och cykeltrafiken tydliggörs. Ombyggnaden samordnas
med tillbyggnaden av Liljevalchs och det pågående planarbetet för
Skeppsholmsviken 6 m.fl. (Gröna Lund).

Bryggan i norr ska ansluta till terrassen i väster för att sedan fortsätta i intilliggande
planområde väster om det utvidgade nöjesfältet.. Hela sträckan ska vara allmänt tillgänglig.

Biltrafik

Biltrafik kan ta sig till planområdet via Allmänna Gränd eller
Alkärret. För spårvagnshallens verksamhet anläggs en
handikapparkering utanför entrén. Två hyrda P-platser kommer
dessutom att finnas för spårvagnsförare.
Gång- och cykeltrafik

Gångtrafikanter kan ta sig till området via Falkenbergsgatan,
Alkärret eller strandpromenaden längs Galärparken. Den föreslagna
allmänt tillgängliga bryggan, mellan Galärparken och den
föreslagna nya platsen vid vattnet, är del av det planerade
gångstråket som sammanbinder Galärparken med Allmänna gränd.
Där den föreslagna bryggan angör Galärparken rivs befintliga
byggnader för sophus, garage och sandförvaring. När gångstråket
har genomförts blir det möjligt att promenera längs vattnet hela
vägen från Djurgårdsbron till färjeläget vid Allmänna gränd.
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Det finns cykelbanor längs Djurgårdsvägen och det är möjligt att
cykla på Alkärret, Falkenbergsgatan och Allmänna gränd.
Cykelparkering föreslås norr om spårområdet och på förgårdsmarken till konferensanläggningen, sammantaget ges plats för 30
cyklar.
Kollektivtrafik

Planförslaget bedöms inte påverka kollektivtrafiken till och från
området, men de nya vagnarnas kapacitet bedöms öka antalet
resenärer. Förslaget bedöms däremot vara en förutsättning för att
spårvagnstrafiken längs linje 7 ska kunna upprätthållas till dess att
kopplingen till spårvagnsdepån på Lidingö har genomförts.
Tillgänglighet

Entréer till byggnader, omgivande gator och bryggor ska utföras
tillgängliga.
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Strandskydd

Det generella strandskyddet omfattar 100 meter från strandlinjen,
såväl ut i vattenområdet som upp på land. Planarbetet medför att
strandskyddet inträder i hela planområdet. Planförslaget innebär att
strandskyddet upphävs i alla delar med undantag från parkmark.
Upphävandet bedöms inte stå i strid med strandskyddets syften.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att planförslaget inte innebär några
bestående negativa effekter för djur- och växtliv. Planförslaget
omfattar dessutom en fri passage för allmänheten längs med
strandlinjen.

Planförslagets konsekvenser
Kulturmiljö i en växande stad

I den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken anges att
områdets karaktär och särskilda kulturhistoriska värden i
byggnader, parker och miljöer bevaras.
De värden som har identifierats i befintliga byggnader – både ur
kulturmiljöperspektiv men också ur stadsbildssynpunkt – har
renodlats i planförslaget och lyfts fram. Tidigare tillbyggnader av
spårvagnshallen rivs och en mer attraktiv fasadutformning utförs
mot vattnet. På platsen för före detta Aquaria föreslås en ny
byggnad med hög arkitektonisk kvalitet.
Rivning

Den byggnad som idag rymmer Aquarias vattenmuseum kommer
att rivas. Byggnaden rymde ursprungligen Wasavarvet, men har
sedan regalskeppet flyttade till det nya Vasamuseet till stora delar
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rivits eller genomgått genomgripande förändringar. Stadsbyggnadskontoret bedömer med stöd av kulturmiljöutredningen (Tyréns
2018-11-07) att kulturvärdena knutna till befintliga byggnader är
låga och att rivning av före detta Aquaria inte ger upphov till
negativa konsekvenser för kulturmiljön.
Stadsbild
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Den nya byggnaden bedöms underordna sig den befintliga
spårvagnshallen, och höjer sig inte nämnvärt över den byggnad som
ersätts. Liljevalchs kommer att skymmas något mer än i dagsläget
ur vissa vinklar. Uppförandet av en tillbyggnad till Liljevalchs
kommer emellertid innebära att Liljevalchs ursprungsbyggnad till
stor del ändå döljs från vattnet. Den grönska som präglar dagens vy
kommer fortsättningsvis att dominera bilden från vattnet. Motivet
med gavlar mot vattnet återkommer på flera ställen längs södra
Djurgårdens stränder och bedöms som en lämplig anpassning till
området.

Vy från Skeppsholmen idag mot planområdet.

Vy från Skeppsholmsviken, fotomontage med planförslaget.
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Riksintresse för kulturmiljövården, Kungliga
Nationalstadsparken

Kulturvärden
Stadsbyggnadskontoret bedömer att placering och föreslagen
gestaltning av ny bebyggelse är anpassad till omgivande
bebyggelses karaktärsdrag, och har en tydlig koppling till tidigare
bebyggelse i området. Utformningen av nya byggnader har delvis
influerats av befintlig bebyggelse.
Den nya platsbildningen framför byggnaderna och promenadvägen
på bryggor stärker tillgängligheten till vattnet och kajerna. Härifrån
kommer allmänheten ha bättre möjlighet att uppleva kulturmiljöerna på Skepps- och Kastellholmen än i dagsläget.
Stadsbyggnadskontoret bedömer sammantaget att förslaget innebär
att området Västra Djurgårdsön vidareutvecklas enligt intentionerna
i vård- och utvecklingsplanen för Nationalstadsparken, med
avseende på kulturvärden.
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Riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården

Planförslaget bedöms inte medföra negativa konsekvenser för
riksintressets värdebärande uttryck. För nöjes- och rekreationsanläggningar bedöms konferensanläggningen innebära vissa
negativa konsekvenser. Planen medger även museum och konsthall
för samtliga byggnader, vilket är förenligt med rekreation och
nöjesliv. Bryggdäcket och promenadstråket bedöms medföra
positiva konsekvenser.
Avseende anpassningen till naturen bedöms inga negativa
konsekvenser uppstå. Vidare bedömer stadsbyggnadskontoret att
fronten mot vattenrummen och kontakten med vattnet stärks. En
mer bearbetad strandkant med trädäck är etablerad inom det
närliggande Gröna Lund och bedöms inte innebära negativ
påverkan på riksintresset. En välordnad strandzon bedöms på sikt
kunna innebära positiva konsekvenser för riksintresset, eftersom
befintlig grundkaraktär på Södra Djurgården tydliggörs.
Påverkan på vyerna från viktiga utsiktspunkter bedöms som
positiva, då dagens oordnade situation ersätts med en medvetet
planerad bebyggelse som anspelar på nuvarande och äldre
byggnadstraditioner i området. Slutligen bedöms stadssiluetten inte
påverkas av planförslaget.
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En sammanhängande stad
En socialt sammanhållen stad

Tillgången till vattnet för allmänheten stärks med planförslaget, då
en ny plats närmast vattnet tillskapas. Platsen nås via en brygga i
vattnet i områdets norra del. Den allmänna platsen och bryggan är
tänkt att bilda en helhet tillsammans med den brygga som föreslås i
planförslaget för Gröna Lund. Det offentliga rummet vid
Falkenbergsgatan/Alkärret bedöms bli tydligare definierat och få
högre gestaltningsmässig kvalitet genom de parkytor som planeras i
anslutning till planområdet. Stadens befolkning bedöms gynnas av
ett utbyggt förslag, med mer attraktiva gångstråk och en ny
gångförbindelse längs västra Djurgården.
Trafik och mobilitet

Framkomligheten för fotgängare bedöms förbättras med ett nytt
gångstråk och en ny attraktiv samlingsplats vid vattnet. Möjligheten
till spårvagnshall i ytterligare tio år bedöms som samhällsnyttig,
eftersom den säkrar spårvagnarnas möjligheter att trafikera Södra
Djurgården till dess att spårvagnsdepån på Lidingö kan tas i bruk.
En utbyggnad av spårvagnshallarna är också en förutsättning för att
de nya, längre vagnarna ska kunna användas.
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En klimatsmart och tålig stad
Naturvärden i Nationalstadsparken

Stadsbyggnadskontoret bedömer att vattenområdet redan är
påverkat och inte är att betrakta som parklandskap och naturmiljö.
Vattenområdet är framför allt påverkat i de grunda områdena som
har fyllts ut eller muddrats bort. De föreslagna gångbryggorna
ligger i omedelbar anslutning till tidigare exploaterade
markområden. De har utformats med minsta möjliga bredd så att
påverkan blir så liten som möjligt, samtidigt som de görs
tillgängliga och tillför kvalitéer för friluftsliv och rekreation.
Bryggorna pålas för att ytterligare minska skuggpåverkan.
Habitatnätverk för eklevande arter

De naturvärden som har identifierats är habitatnätverket för
eklevande arter. Inga ekar finns inom planområdet. Möjligheterna
till att stärka habitatnätverket för ek inom den tillkommande
parkytan har utretts i PM Ekosystemtjänster (Tyréns 2018-04-25).
Bedömningen är att möjligheterna är mycket små, både på grund av
de insatser som krävs, planområdets geografiska läge i förhållande
till resten av habitatnätverket, samt de tidsrymder som krävs för att
en ek ska utveckla de värden som beskrivs i tillhörande
dokumentation.
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Akvatiska naturvärden

Under anläggningsarbetena av ny strand och bryggor finns risk för
lokala störningar i form av grumling, buller och eliminering av
vissa livsmiljöer. Vidtas skyddsåtgärder bedöms grumlingen kunna
begränsas till arbetsområdet. Till följd av de fysiska åtgärderna,
men även grumling och sedimentation, kan de arter och livsmiljöer
som finns på platsen idag temporärt påverkas inom arbetsområdet.
Vid anläggningsarbeten kan buller uppstå. Då området redan idag är
utsatt för buller i form av frekvent båttrafik och verksamheter på
land görs bedömningen att det är osannolikt att det på platsen finns
arter som är bullerkänsliga och som inte finns i närområdet.
Effekterna av buller bedöms därför som små och övergående.
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Miljökvalitetsnormer för vatten

Dagvattenutredningen redovisar åtgärder och beräkningar för
omhändertagande av dagvatten. Rapporten anger att de hårdgjorda
ytorna är de mest förorenande. För att omhänderta och rena vattnet
ska träd vid entrén till konferensbyggnaden ha luftig skelettjord
med ett sandlager vid marknivå för ökad rening. För Alkärrshallen
kommer befintlig dagvattenhantering att bibehållas. De hårdgjorda
ytorna inom planområdet kommer att minska enligt förslaget och
vatten från dessa kommer omhändertas, vilket medför en förbättring
jämfört med nuläget. Föroreningar bedöms inte belasta Strömmen i
sådan utsträckning att normerna riskeras att inte kunna följas.
Frågan om bryggornas påverkan på miljökvalitetsnormerna för
vatten har utretts av såväl Miljöförvaltningen som Tyréns (2018-1105). Bryggan i norr har efter samrådet gjorts smalare och ska
placeras på pålar för att göra skuggverkan så liten som möjligt i
vattnet och på så sätt påverka vegetationen i vattnet i minsta möjliga
mån.
Stadsbyggnadskontoret bedömer sammantaget att bryggan inte
kommer att påverka vare sig möjligheterna att uppnå god ekologisk
status avseende bottenfauna och makrofyter eller försämra statusen
för någon av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna för någon
parameter i förhållande till nuläget.
Översvämningsrisker

Planområdet ligger delvis inom riskzonen för översvämning. Den
byggnadsdel som riskerar att drabbas är tvätthall inom
spårvagnsdepån och bedöms som tålig mot en eventuell
översvämning. Övriga byggnadsdelar har en lägsta golvnivå på 3,73
vilket ligger över den lägsta rekommenderade grundläggningsnivån
fram till år 2100.
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Plankartan reglerar att konstruktioner under +2,25 meter över
nollplanet ska utföras vattentäta. För ny byggnad eller vid ändrad
användning ska konstruktioner under +2,7 meter över nollplanet
utföras vattentäta.
I planområdets nordöstra del finns en lågpunkt där det finns en
befintlig dagvattenbrunn. Planen innebär att den byggnad som idag
finns inom området tas bort och att marken återställs till naturmark.
Ändringen medför att marken inom området blir mer genomsläpplig
jämfört med dagsläget, vilket minskar risken för översvämning vid
kraftiga regn. Marknivån ska anpassas till intilliggande gata, så att
vatten från kraftiga regn fortsättningsvis rinner ner i Strömmen.
Med de åtgärder som plankartan reglerar bedöms marken som
lämplig för angivna ändamål med avseende på risken för
översvämning.
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Markföroreningar

En studie avseende porluft har tagits fram (Tyréns, 2018-04-27 rev
2019-03-08). Utifrån kända förutsättningar, resultat av utförda
undersökningar och planerad markanvändning bedöms det inte
föreligga risk för negativ effekt på inomhusmiljön. Planen reglerar
att för ny bebyggelse ska en detaljerad studie tas fram över
markföroreningar. Om föroreningar påträffas i marken ska dessa
vara avhjälpa innan startbesked ges. Med dessa bestämmelser
bedöms marken som lämplig för angivet ändamål.
Risk för ras och skred

Stabilitetsutredningar (Geosigma) visar att det är möjligt att nå
tillfredställande stabilitet om byggnader och tillkommande laster
grundläggs med pålar till berg eller platta på berg. Detta för att inga
tillkommande laster ska påföras området. För att marken inom
området ska anses som lämplig för sitt ändamål ska också
förstärkningsåtgärder i form av spont mot Saltsjön,
masstabilisering, urskiftning mot lättfyllnad eller annan
förstärkningsmetod nyttjas för östra delen av norra strandkanten.
Planprocess
Process

Detaljplanen har tagits fram med standardförfarande.
Plansamråd genomfördes under perioden 2018-06-14 - 2018-09-07.
Information skickades ut enligt sändlista till remissinstanser och
berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen. Samrådet
annonserandes också i Mitt i Östermalm 2018-06-14. Planförslaget
visades i Tekniska Nämndhuset samt på stadsbyggnadskontorets
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hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner. Samrådsmöte hölls 201808-22 i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.
Planförslaget skickades ut för granskning 2018-11-21 - 2018-12-19.
Under samrådstiden inkom 17 yttranden och remissvar och under
granskningen har 7 yttranden inkommit.
Tidigare ställningstaganden i ärendet

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-14 att påbörja
planarbete i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande men betonade
vikten av att den tillkommande bebyggelsen håller en hög
gestaltningsmässig karaktär och har en inbjudande och publik
utformning. Nämnden anförde att det är viktigt att den nya
byggnaden, dess omgivande ytor, samt dess innehåll ger något
väsentligt tillbaka till platsen och att den nya byggnaden tydligt bör
underordna sig Liljevalchs. Nämnden ville slutligen också betona
vikten av att torgytorna både mot vattnet och mot Liljevalchs ska
vara tillgängliga för allmänheten.
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Undersökning om betydande miljöpåverkan

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande
inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i
6 kap. miljöbalken att en miljöbedömning behöver göras. Underlag
till undersökningen om betydande miljöpåverkan har inhämtats från
Stadsmuseet, miljöförvaltningen och Storstockholms brandförsvar.
Planavtal

Planavtal har tecknats med Gröna Lund AB och SL för att täcka
kontorets kostnader i samband med upprättande av detaljplanen.
Revideringar efter granskning

Inkomna synpunkter föranledde följande förändringar av
planförslaget i plankartan:
 Strandskyddet upphävs även i delar som tidigare inte
varit planlagda
 En precisering av åtgärder för att motverka risk för ras
och skred har gjorts under rubriken ”Utförande”
I planbeskrivningen har följande ändringar gjorts:
- Utredningen avseende markföroreningar har reviderats så att
en bedömning för spårvagnshallarna har gjorts. Denna
bedömning har även förts in i planbeskrivningen.
- Frågan om risken för ras och skred har utretts djupare och
ett tillägg i planbeskrivningen har gjorts avseende denna
fråga.
- Texten under rubriken ”Strandskydd” har reviderats
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-

Texten under rubriken ”Fastighetsrättsliga frågor” har
reviderats

Ändringarna bedöms vara av redaktionell och planteknisk karaktär.
Samlade synpunkter

Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-05-10, Dnr 2017-09424

Flertalet remissinstanser tillstyrkte planförslaget men framförde
synpunkter i sak, framför allt avseende bryggornas placering,
påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten, påverkan på
Nationalstadsparken, risken för ras och erosion, samt reglering av
högsta tillåtna höjd för byggnad. Statens fastighetsverk ställde sig
kritiskt till att den aldrig genomförda strandgatan i nuvarande
detaljplan bebyggs och görs om till kvartersmark. Fastighetsverket
menar att planen borde medge gata för det fall att spårvagnshallen
rivs. Det har även framkommit önskemål om att spårvagnsdepån
bör vara kvar för att säkra den museala trafiken.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det attraktiva läget inte är
lämpligt för en spårvagnshall på sikt. Beträffande SFV:s synpunkter
på att en strandgata bör anläggas ser staden inget behov av att
anlägga en ny gata. Framkomligheten för allmänheten ordnas
istället med en brygga i planområdets norra del som leder till
allmänt tillgänglig plats. Kontoret bedömer att övriga frågor som
uppkommit har hanterats genom djupare studier och vissa
revideringar i planhandlingarna. Förändringar av planförslaget har
skett under planprocessen med avseende på bryggans utbredning
och utformning av konferensbyggnaden.
Önskemål om byggnadernas utformning och reglering av tak
tillgodoses inte, då stadsbyggnadskontoret finner den föreslagna
utformningen och volymen är väl anpassad till platsen och
omgivande byggnader. Bryggorna bedöms inte göra skada på växtoch djurliv.
Länsstyrelsens återstående synpunkter efter granskningen avseende
oklarheter kring stabilitet, bärighet och markföroreningar
föranledde fördjupade utredningar. Utredningarna visar att marken
är lämplig för den föreslagna användningen under förutsättning att
markförstärkningsåtgärder utförs och att några byggnader
grundläggs på pålar nedförda till berg. Resultatet av utredningarna
har förtydligats i planbeskrivningen och säkerställs genom
bestämmelser på plankartan. En ny tolkning av strandskyddet till
följd av en ny dom, föranleder att ett upphävande måste prövas även
i vattnet. Framtagen PM om strandskydd och bestämmelser om
upphävande av strandskydd på plankartan har reviderats.
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Utredningen om markföroreningar har reviderats så att en
bedömning även för spårvagnshallarna införlivas. Slutsatser från
utredningarna föranleder tillägg i planbeskrivningen och revidering
av bestämmelser på plankartan under rubriken ”Utförande”. De
utredningar som har genomförts och de förslagna åtgärderna
bedöms av stadsbyggnadskontoret som tillräckliga för att kunna
bedöma marken som lämplig för sitt ändamål.

STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
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Stadsbyggnadskontoret ställer sig positivt till planförslaget. Förslaget
bedöms uppfylla det samhällsnyttiga behovet av att säkerställa
spårvagnstrafiken på linje sju under en tioårsperiod, fram till dess att
kopplingen till depån på Lidingö har kunnat genomföras. Samtidigt
regleras områdets långsiktiga användning till ändamål som är bättre
förenliga med översiktsplanens mål.

Planen tillstyrkts av remissinstanserna och planförslaget bedöms
innebära en positiv förändring i stadsbilden. Spårvagnsdepåns
fasader mot vattnet omgestaltas, så att de blir en mer tilltalande del
av landskapsbilden från vattnet. Byggnaden som ersätter Aquaria
ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet, samtidigt som den skjuts
in från vattnet för att inte bli påträngande i vattenrummet. Indraget
skapar dessutom en altan med plats för uteserveringar och en
allmänt tillgänglig plats och en passage längs vattnet. Allmänhetens
tillträde säkras i avtal mellan berörda parter.
Planen medger vidare en förplats mot gatan, som bedöms kunna ge
gaturummet en tilltalande helhetsgestaltning. Ombyggnaden sker i
samverkan med utbyggnadsprojektet för Liljevalchs och
detaljplanen för Gröna Lund.
Kontoret föreslår att förslaget till detaljplan antas.
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