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Sammanfattning
Planförslaget innebär att Spårvagnshallarna kan vara kvar på platsen
under en begränsad tid. Under denna tid kan intilliggande tomt
enligt förslaget också nyttjas för konferens och restaurang. När den
angivna tiden har löpt ut ska planområdet användas för
besöksändamål avseende museum och/eller konsthall. Området
närmast vattnet i väster förslås bli allmänt tillgängligt och nås med
en ny brygga som föreslås anläggas i planens norra del.

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

Planförslaget var på samråd 2018-06-14 – 2018-09-07 skickades ut
för granskning 2018-11-21 – 2018-12-19. Under samrådstiden
inkom 17 yttranden och remissvar och under granskningen har 8
yttranden inkommit. Flertalet remissinstanser tillstyrkte
planförslaget men framför synpunkter i sak, framför allt vad gällde
bryggornas placering och påverkan på miljökvalitetsnormerna för
vatten och Nationalstadsparken, risken för ras och erosion samt
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reglering av allmänt tillgänglig yta. Det har även framkommit
önskemål om att Spårvagnsdepån bör få vara kvar för att säkra den
museala trafiken.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det attraktiva läget inte är
lämpligt för en spårvagnshall på sikt och att det inte finns möjlighet
att åstadkomma en allmän passage på mark i det fall
Spårvagnsdepån rivs. Kontoret bedömer också att övriga frågor som
uppkommit har hanterats genom djupare studier och vissa
revideringar i planhandlingarna. Förändringar av planförslaget har
skett med avseende på bryggans utbredning och utformning av
konferensbyggnaden.
För att tillgodose frågor om föroreningar, översvämning, stabilitet
samt strandskydd har tillägg och revideringar gjorts i plankartan.
Även planbeskrivningen har uppdaterats till följd av de revideringar
som har gjorts i plankarta och utredningar.
De utredningar som har gjorts bedöms tillsammans med förslag till
åtgärder vara tillräckligt underlag för att bedöma att marken är
lämplig för föreslagen användning.
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Bakgrund
Förslagets syfte och huvuddrag

Planens syfte är att medge ett tillfälligt planstöd dels för befintlig
spårvagnsdepå och dels för en anläggning för restaurang och
konferens på den plats där Aquaria vattenmuseum nu finns. Tiden
för användningen är högst 10 år från det att planen vunnit laga kraft.
Efter att denna tid har löpt ut ska marken användas för
besöksändamål såsom museum och /eller konsthall. Komplement
till besöksanläggningen såsom mindre butiker och restauranger
medges. 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.
Samråd

Planförslaget var på samråd under perioden 2018-06-14 – 2018-0907. 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
hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner. Samrådsmöte hölls 201808-22 i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.
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Inkomna synpunkter föranledde följande förändringar av
planförslaget i plankartan:
- Tidsbegränsningen för den tillfälliga användningen ändrades
från 20 till 10 år för att bättre stämma överens med PBL kap
4 §26
- Område där brygga får uppföras gjordes mindre
- Utformningen av konferensbyggnadens längdfasad
omarbetades och en bestämmelse om att grön kulör får
användas lades till.
- Antalet entréer som ska finnas ändrades från tre till två
- En bestämmelse angående Utförande lades till i syfte att
säkerställa markens lämplighet avseende risk för ras och
skred samt översvämning
- En karta som visar i vilka delar strandskyddet avses
upphävas lades till på plankartan.

Granskning
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Aktuell detaljplan har skickats ut för granskning under perioden
2018-11-21 – 2018-12-19. Information skickades ut enligt sändlista
till remissinstanser, berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen
samt andra intressenter som under samrådet skriftligen framfört
synpunkter. Planförslaget visades i Tekniska Nämndhuset samt på
stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner.
Inkomna synpunkter föranledde följande förändringar av
planförslaget i plankartan:
- Strandskyddet upphävs även i delar som tidigare inte varit
planlagda
- En bestämmelse under rubriken ”Utförande” relaterat till
stabilitet och bärighet har reviderats
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
- Texten under rubriken ”Fastighetsrättsliga frågor” har
reviderats
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Synpunkter inkomna under samråd och granskning
Nedan redovisas en sammanfattning av de synpunkter som inkom
under samråd och granskning. Yttrandena i sin helhet finns att ta del
av i planakten. Stadsbyggnadskontorets kommentarer och
ställningstagande redovisas i kursiv stil.
Statliga och regionala myndigheter och förbund
Länsstyrelsen
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Länsstyrelsen framförde under samrådet att planen riskerar att
medföra att miljökvalitetsnormer för vatten inte följs och man ansåg
att detaljplanen behövde kompletteras med en beskrivning av de
bryggor som föreslås och en bedömning av hur dessa kan komma
att påverka möjligheten att följa MKN. Länsstyrelsen framförde
också att förbättringsåtgärder inom samma vattenförekomst skulle
kunna vara en möjlig kompensation för att åstadkomma en
genomförbar lösning. Länsstyrelsen påpekade vidare att
markföroreningar i området behöver utredas vidare och att
förtydliganden behövdes avseende risk för ras och skred samt risk
för översvämning på grund av höga vattenstånd i Östersjön.
Länsstyrelsen påtalade också att hanteringen av strandskydd borde
ses över så att den sker enligt gällande bestämmelser. Länsstyrelsen
framförde att den planerade bryggpromenaden anmälas till
Länsstyrelsen som anmälningspliktig vattenverksamhet alternativt
tillståndsprövas i Mark- och miljödomstolen.
I granskningsyttrandet vidhöll Länsstyrelsen synpunkter enligt 2
kap. PBL om vattenverksamhet då detta är en fråga av stor
betydelse för planens genomförbarhet, även om det inte faller in
under Länsstyrelsens prövningsgrunder. Länsstyrelsen framförde
vidare under granskningen att staden måste genomföra de
stabilitetsutredningar m.m. som SGI redogör för i sitt yttrande.
Resultatet av utredningarna behöver redovisas i planbeskrivningen.
Om det krävs åtgärder för att planen ska bli lämplig ska dessa
säkerställas i plankartan. Länsstyrelsen anser att en bedömning
avseende de flyktiga ämnen som har påträffats i porluft ska göras
också för spårvagnshallarna då markanvändningen i framtiden
kommer att ändras även för denna del av planområdet.
Länsstyrelsen gör på grund av ett nytt rättsfall bedömningen att
strandskyddet för tydlighets skull bör upphävas för hela
planområdet utom den del som betecknas ”PARK”. Eftersom
strandskydd, enligt vad som framkommit gäller inom den del av
planområdet som inte tidigare varit planlagd (vattenområdet),
behöver staden komplettera planbeskrivningen avseende skäl för
upphävande av strandskydd i vattnet och även motivera ett sådant.
Statens geotekniska institut (SGI)

SGI framför att de anser att en detaljerad stabilitetsutredning måste
genomföras, där stabiliteten kontrolleras för mark såväl som
byggnader och för slänter. Även omkringliggande områdens vars
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stabilitet kan påverka planområdet ska kontrolleras. Översvämning
med förhöjda portrycks inverkan på områdets stabilitet, erosionen
längs strandkanterna ska bedömas och dess effekt på stabiliteten
utredas för såväl urspolning av finmaterial längre in under
strandkrön som dess omedelbara effekt på slänten. De påpekar
också att den undersökningsrapport som WSP har upprättat bör
medfölja handlingarna. Om det krävs åtgärder eller restriktioner ska
dessa säkerställas i planen. Institutet förordar också att
höjdsättningen fastställs på plankartan.
Ellevio AB

Ellevio framförde under samrådet att de genomför förstärkningar av
elnätet i området. Kapaciteten för tillkommande effekt är begränsad
i nuläget, utökningar i form av större effekter på grund av ändrad
verksamhet kan innebära långa ledtider för kund. Vidare framfördes
att Ellevio har befintliga 11 kV och 0,4 kV kabelstråk i Alkärret och
Falkenbergsgatan som försörjer planområdets byggnader. Kablarna
kan beroende på åtgärder i planen påverkas och behöva skyddas vid
markarbeten närmast planområdet .
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Storstockholms brandförsvar
SSBF har inget ytterligare att erinra utöver det som framfördes i
behovsbedömningen.
Trafikförvaltningen

Trafikförvaltningen framförde under samrådet att de önskar att
planen möjliggör museal trafik. Enligt Trafikförvaltningen bör
också sandsilo och traktorgarage tillåtas kvarstå i nuvarande läge.
Under granskningen framförde Trafikförvaltningen att de förutsätter
att bygglov kan ges enligt Plan – och bygglagen, på det sätt som
Stockholms stad har meddelat. Trafikförvaltningen påpekar att det
är mycket viktigt att depån kan vara kvar till dess att ny
depåkapacitet är tillgänglig för att spårväg City (linje 7) och
museala trafiken (djurgårdslinjen) ska kunna trafikeras. På grund av
de osäkerheter som finns anser trafikförvaltningen att Stockholms
stad bör överväga att ändra planen till permanent användning för
spårvagnsdepå.
Trafikförvaltningen anser också att för att den museala
spårvägstrafiken ska kunna kvarstå till Djurgården efter det
tillfälliga planstödet gått ut behöver frågan om depå för fordonen
lösas, antingen genom att depåfunktionen för museitrafiken tillåts
finnas kvar i Alkärrshallen, eller genom markanvisning för en ny
depå. Enligt trafikförvaltningen finns en väsentlig risk att den
museala trafiken till Djurgården upphör som en konsekvens av
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planförslagets bestämmelse för användning av marken om så inte
sker.
Statens fastighetsverk (SFV)
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SFV framförde under samrådet att i gällande plan från 1899 är
stränderna gatumark. Planen har aldrig genomförts och SFV anser
att planen borde möjliggöra en bredare passage vid vattnet om
byggnaden rivs. SFV framförde också att ett eventuellt planerat
bevarande bör regleras. Vidare har SFV förslag till förtydliganden i
planhandlingarna. Detta gäller beskrivning av nuvarande
markanvändning i PM om Strandskydd, beskrivningar av markägare
och fördelning av kostnader i planbeskrivningen SFV noterar att
föreslagen vattenyta är större i förslaget än i nuläget och undrar om
avsikten är att strandlinjen ska justeras. Slutligen framför SFV att
avtal som säkrar att bryggan uppförs och reglering av ansvar måste
till för att de ska tillstyrka planen.
Under granskningen framförde SFV att den allmänna
strandpromenaden bör regleras med x-bestämmelse eller allmän
platsmark i plankartan för att garantera att denna blir allmän.
Bryggan bör enligt SFV också göras tillräckligt bred för att kunna ta
hand om antalet personer som kan tänkas använda bryggan. De
påpekar också att de planerade verksamheterna inte utgör något
hinder för att ha en strandskyddat område närmast vattenlinjen,
såsom anges i PM om strandskydd. De önskar slutligen ett
förtydligande avseende beskrivningen av fastighetsbildning i
planbeskrivningen.
Trafikverket

Ingen erinran.
Försvarsmakten

Ingen erinran.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Frågan om bryggornas påverkan på miljökvalitetsnormerna för
vatten har utretts av såväl Miljöförvaltningen som Tyréns
(Bedömning av pålad bryggas påverkan på hydromorfologi vid
Skeppsholmsviken, Gröna Lund (2018-11-05). Bryggan bedöms inte
påverka vare sig möjligheterna att uppnå god ekologisk status
avseende bottenfauna eller makrofyter och inte heller försämra
status i förhållande till nuläget. En djupare beskrivning av dessa
förhållanden och ställningstaganden har förts in i
planbeskrivningen efter samrådet. Efter samrådet har det i
planbeskrivningen förtydligats att bryggorna ska utformas med
minsta möjliga bredd för att göra så liten påverkan som möjligt
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samtidigt som de ska vara tillgängliga och tillföra kvalitéer för
friluftsliv och rekreation. För att ytterligare minska skuggpåverkan
ska bryggorna pålas. I plankartan minskades området för bryggor
efter samrådet.
Efter samrådet gjordes djupare studier avseende markföroreningar
samt en bedömning av risken för ras och skred baserad på tidigare
genomförda utredningar och provtagningar. En studie kring
påverkan vid översvämning gjordes också efter samråd och
planbeskrivningen kompletterades med bedömningar avseende
dessa frågor. Plankartan kompletterades med bestämmelser
angående Utförande i syfte att säkerställa markens lämplighet
avseende risk för ras och skred samt översvämning. En karta som
visar i vilka delar strandskyddet avses upphävas lades också till på
plankartan.
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Utredningen angående markföroreningar har efter granskningen
kompletterats med en bedömning även för spårvagnshallarna och
utifrån kända förutsättningar, resultat av utförda undersökningar
samt planerad och pågående markanvändning bedöms det inte
föreligga risk för negativa effekter på inomhusmiljön. I det fall
markanvändningen i framtiden ändras till bostäder rekommenderas
att en ny bedömning görs. Planbeskrivningen har reviderats i
enlighet med detta.
Efter granskningen har området för upphävande av strandskyddet
utökats så att även delar som tidigare inte varit planlagda ingår.
Avseende Länsstyrelsens och SGIs påpekande om
stabilitetsutredningar m.m. har Geosigna på uppdrag av staden
efter granskningen utfört en markteknisk undersökningsrapport och
PM Geoteknik. Utredningarna visar att marken inom planområdet
inte har tillfredställande stabilitet. För att marken ska kunna ses
som lämplig för sitt ändamål krävs följande åtgärder:
- Samtliga tillkommande belastningar i form av
byggnader, trafiklaster och markuppfyllnad grundläggs
med pålar och påldäck för att förhindra ytterligare
belastning på befintlig mark.
- För nordöstra delen av detaljplan, från ca 30 meter in
på byggnaden och ut mot befintliga hårdgjorda ytor
nyttjas förstärkningsåtgärder i form av spont mot
Saltsjön, masstabilisering, urskiftning mot lättfyllnad
eller annan förstärkningsmetod.
- Vibrationsalstrande arbeten hålls till en så låg nivå som
möjligt.
För befintliga byggnader krävs följande åtgärder:
- Befintliga pålprotokoll granskas och jämförs med
bergöverytan.
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Följande kontrollprogram bör upprättas för samtliga byggnader:
- Larmvärden för vibrationsnivåer
- Markpeglar för sättningar till följd av erosion ovanför
lägsta vattenstånd och vibrationer från befintlig
verksamhet.
- Inklinometrar för rörelser i befintlig sjöbotten vid
strandkant.
I samband med dimensionering av förstärkningsåtgärder inom
området utförs en kompletterande geoteknisk utredning för att
säkerställa att markförstärkningsåtgärder uppfyller säkerhetskrav
och omfattning.
Åtgärderna som krävs för markens lämplighet säkerställs genom
bestämmelse i plankartan under rubriken ”Utförande”. Avtal om
att åtgärderna ska utföras och att SL ska bekosta dessa upprättas i
samband med antagande av detaljplanen.
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Avseende höjdsättning bedömer stadsbyggnadskontoret att det inte
är möjligt att höjdsätta marken i denna plan då marken är del av ett
större omdaningsprojekt där en utredning pågår.
När det gäller Trafikförvaltningens önskemål om att göra det
möjligt för den museala trafiken att finnas kvar på platsen
permanent, bedömer stadsbyggnadskontoret att det aktuella läget
inte är lämpligt för en depå men ett museum medges i planen. Den
sandsilo och traktorgarage som Trafikförvaltningen önskar behålla
bedöms enligt stadsbyggnadskontoret blockera vyer och passager i
ett attraktivt läge varför det inte är lämpligt att bekräfta dessa i en
detaljplan. Angående önskemålet om en permanent användning för
spårvagnsdepå bedömer kontoret att läget inte är lämpligt heller
för denna typ av verksamhet på sikt.
Gällande önskemålet från Statens fastighetsverks sida om en allmän
passage om byggnaderna rivs, har stadsbyggnadskontoret erfarit
att det inte finns medel att iordningställa och ansvara för sådana
ytor. Gränserna för mark och vatten justerades efter samrådet för
att stämma överens med nuvarande förhållanden. Avtal angående
de allmänt tillgängliga platserna där staden är markägare kommer
att upprättas inför antagande av planen. Där SFV är markägare
kan inte staden avtala om nämnda frågor.
Bryggans bredd har begränsats för att åstadkomma så liten
skuggverkan som möjligt i vattnet och på detta sätt undvika en risk
för påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten eller intrång i
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nationalstadsparken. Beskrivningen angående fastighetsbildning
har reviderats efter granskningen.

Kommunala nämnder, bolag och förvaltningar
Stockholm exergi

Stockholm exergi framförde under samrådet att de har ledningar för
fjärrvärme inom området som måste beaktas.
Stockholms stadsmuseum

Stadsmuseet tillstyrker planförslaget. De framför att områdets
kulturhistoriska värden är i huvudsak immateriella och det inte finns
fysiska spår av platsens tidigare verksamhet som direkt påverkas.
Planförslaget bedöms enligt stadsmuseet förhålla sig till byggnader i
närområdet.
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Miljö-och hälsoskyddsnämnden (MHN)

Miljö-och hälsoskyddsnämnden framförde under samrådet att
biotoptak bör tillåtas liksom tekniska anläggningar för lokal
energiförsörjning. De påpekade också att al, bärande och
blommande buskar och sälg kan planteras för att gynna eklevande
arter. De rekommenderade vidare att bryggan skulle utformas som en
pålad och upphöjd bryggkonstruktion i direkt anslutning till byggnaden
med konstgjorda fack med rotad vattenvegetation på bryggans pålar.
Slutligen framförde Miljö-och hälsoskyddsnämnden samt att
tekniska lösningar för översvämningsskydd av konferensanläggning
borde tas fram.
Stockholm vatten och avfall SVOA (dagvattenutredningen)

SVOA framförde under samrådet att dagvattenutredningen behöver
förtydligas, bl.a. önskar de se en samlad bild över
dagvattenhanteringen i dagvattenutredningen och planområdets
förhållande till avrinningsområdet bör framgå tydligare Vidare
framför SVOA att underlaget gällande ledningsnät är inkomplett då
en redovisning av dagvattenledningar saknas. SVOA påpekar också
att det i planhandlingarna beskrivning att PFOS kan förekomma,
vilket inte är tillåtet och att delar av byggnaderna ligger under lägsta
rekommenderade grundläggningsnivå.
Stockholm Vatten och Avfall framförde i samrådet angående
sophanteringen att de har en prioriteringsordning för
insamlingssystem där maskinella system i första hand alltid ska
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väljas vid nybyggnation. Dvs stationär sopsug, bottentömmande
behållare och mobil sopsug ska väljas i första hand framför det
manuella insamlingssystemet kärlhämtning. SVOA framförde också
att alla verksamheter som riskerar att släppa ut mer fett än vad
normalt hushållsavloppsvatten innehåller måste ha en typgodkänd
fettavskiljare installerad för att förhindra att fett släpps ut i
avloppsnätet. Slutligen upplyser de om att vid vidare utredning
under planarbetet är det viktigt att säkerställa att de hämtfordon som
används för valda insamlingssystem kan framföras inom området
och angöras vid hämtplatsen.
Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet har inget att erinra.
Rådet till skydd för Stockholms skönhet

Rådet framförde under samrådet att konferensanläggningen
omgestaltas avseende långsidans fasad samt gaveln mot
Falkenbergsgatan. Rådet anser också att ett servitut kopplat till
Skeppsholmsviken 6 bör upprättas, för att säkra möjligheterna till
leveranser och sophantering.
F F anmälde särskilt yttrande
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Ledamoten framförde under samrådet att gångbryggan bör utgå och
att spårvagnsdepån ska ges möjlighet att vara kvar permanent.
Östermalms stadsdelsnämnd
Stadsdelsnämnden anser att det är positivt att kajen öppnas för
allmänheten samt att spårvägstrafiken säkras till dess att spårvägens
förlängning är färdigutredd. Förvaltningen framförde också att det
är viktigt att anlägga nya gröna ytor som kan bidra till de ekologiska
spridningssambanden.
Fastighetskontoret
I sitt samrådsyttrande tydliggör fastighetskontoret de
ägarförhållanden som råder på platsen. De tillstyrker gavelmotiven
men betonar vikten av att samtliga fasader har höga arkitektoniska
kvalitéer.
Under granskningen framför fastighetskontoret att de önskar att
bestämmelsen om nockhöjd ersätts med bestämmelse om totalhöjd
för att garantera att Liljevalchs även fortsättningsvis ska överordna
sig i planen aktuell bebyggelse. De skriver också i yttrandet att de
vill framhålla vikte av en genomtänkt gestaltning i de tillkommande
byggnadsdelarna.
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Exploateringskontoret

Exploateringskontoret framförde under samrådet att de ser positivt
på planförslaget i och med att platsen levandegörs även
fortsättningsvis och en tillfällig lösning stämmer bra överens med
kontorets långsiktiga eventuella planer för platsen.
Exploateringskontoret har haft dialog med trafikkontoret vilka har
påtalat att det är olämpligt för staden att ta drift- och
underhållsansvar för brygga och allmän yta utmed vattnet. Bryggan
kommer ägas av Kungliga Djurgårdens förvaltning och driftas av
den samme. Exploateringskontoret meddelar att man har upprättat
ett förslag till arrendeavtal där Parks & Resorts, som har för avsikt
att arrendera området för konferens- och restaurang, även arrenderar
ytor mot vattnet och ansvarar för drift- och underhåll av de
allmänna ytorna.
l och med att detaljplanen endast har tillfälliga bestämmelser (max
20 år) för spårvagnsdepå och restaurang m.m. så är det av vikt för
kontoret att utreda konsekvenserna av underliggande bestämmelser
(museum, konsthall m.m.). Kontoret kommer träffa
överenskommelse om exploatering innan detaljplanens antagande
med parterna. Exploateringskontoret ska inte drabbas av några
kostnader med anledning av detaljplanens framtagande eller syfte.
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Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Med anledning av miljö- och hälsoskyddsnämndens (MHN)
samrådsyttrande bedömer Stadsbyggnadskontoret att det i denna
värdefulla kulturmiljö inte är lämpligt med biotoptak eller tekniska
anläggningar för lokal energiförsörjning. Följande
änringar/komplettringar gjordes efter samrådet med hänsyn till
MHNs synpunkter: Bryggan ska utformas pålad och upphöjd i
enlighet med miljöförvaltningens synpunkter. Plankartan
kompletterades med bestämmelser om krav för vattentäta
konstruktioner under en viss höjd. En beskrivning av hur
översvämningar hanteras infördes i planbeskrivningen.
Efter samrådet reviderades dagvattenutredningen i enlighet med
SVOAs synpunkter. Plankartan kompletterades med bestämmelser
om krav för vattentäta konstruktioner under en viss höjd. En
beskrivning av hur översvämningar hanteras infördes i
planbeskrivningen.
Med anledning av Skönhetsrådets synpunkter omarbetades
långsidans fasad på konferensbyggnaden, efter samrådet. Staden
förespråkar att ett avtal mellan de berörda parterna upprättas
avseende leveranser och sophantering. Mot bakgrund av den
enskilda ledamotens synpunkt om gångbryggan, bedömer
stadsbyggnadskontoret att gångbryggan kan bidra med kvalitéer till
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området och att en spårvagnsdepå inte är lämplig på denna
attraktiva plats.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att regleringen om nockhöjd är en
tillräcklig nivå för att säkra Liljevalchs överordning. Den
utformning som föreslås och regleras bedöms av kontoret som en
genomtänkt gestaltning.
Stadsbyggnadskontoret har efter samrådet uteslutit användningen
”saluhall” och begränsat framtida möjlig användning till museum
och/eller konsthall.
Sakägare med flera
Djurgårdens hembygdsförening

Djurgårdens hembygdsförening beklagar starkt nedläggningen av
vattenmuseet. De anser vidare att det är viktigt att göra
trafikregleringar och lösningar för att bevara Djurgården som park
inför förändringar i verksamhet. Föreningen framför slutligen att det
bör allvarligt prövas att även i framtiden bibehålla
spårvagnshallarna för det historiska vagnbeståndet.
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Djurgården Lilla Värtans miljöskyddsförening (DLV)

Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening framförde under
samrådet att en utbyggnad på höjden riskerar att störa intrycket
norrifrån då de ligger nära vattnet längs Alkärret och väggytan
skulle bli alltför kompakt. De anser även att havsutsikten vid
Alkärret är minimal och stranden och vattenytan måste öppnas upp
och rensas. En gångväg ut till Djurgårdsstrand bör enligt föreningen
gå på den fasta utfyllnaden och ej på bryggor. Att ersätta Aquaria
med ett trevånings -glashus är farligt för fåglar och skymmer
Liljevalchs från vattnet, framhåller DLV.
DLV framförde under granskningen att de anser att den byggnad
som ska ersätta Aqaria bör utformas med platt och med högsta höjd
om + 10 meter för att inte skymma Liljevalchs och möjliggöra en
takterrass. De anser vidare att bryggorna i vattnet medför skada på
växt- och djurliv samt att vattnet riskerar att bli mer förorenat på
grund av att folk som använder stranden som toalett och fimpar och
annat skräp slängs. DLV förordar lägre solcellslampor med kameror
samt att området blir rökfritt och att stranden utformas med träd,
buskar och blomsteräng. Slutligen undrar föreningen var alla cyklar
ska inrymmas.
Förbundet för Ekoparken

Förbundet framför att spårvagnshallen måste vara kvar för att
museispåvagnarna ska ha någon uppställnings- och servicehall i det
område de trafikerar. Det är enligt förbundet orimligt att ställa upp
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spårvagnarna i hallen på Lidingö. Spårvagnshallarna utgör enligt
förbundet en mycket värdefull, kulturhistorisk attraktion på
Djurgården. De framför vidare att en passage runt spårvagnshallen
är en bra lösning.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Stadsbyggnadskontoret rår inte över enskilda verksamhetsutövares
beslut att fortsätta sin verksamhet. Kontoret bedömer att en
spårvagnsdepå inte är lämplig på denna attraktiva plats på sikt,
varför en annan plats bör hittas för museispårvagnarna.
Planhandlingarna medger dock museum. Djurgården är en av
Sveriges största besöksmål med omkring 15 miljoner besökare per
år. Tomten i fråga ligger mitt i ett stråk där museer och
nöjesanläggningar ligger som ett band längs med vattnet. Mot
denna bakgrund ser stadsbyggnadskontoret att platsen i framtiden
bör användas för ett publikt ändamål.

Godkänt dokument - Maria Sahlstrand, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-05-07, Dnr 2017-09424

Stadsbyggnadskontoret bedömer att den föreslagna utformningen
och volymen är väl anpassad till platsen och omgivande byggnader.
Bryggorna bedöms med stöd av genomförda utredningar inte göra
skada på växt-och djurliv. Cykelparkering föreslås anordnas norr om
spårområdet och på förgårdsmarken framför konferensanläggningen.

Synpunkter inkomna under samråd och granskning som
ej tillgodosetts
- Höjdsättningen av mark bör fastställas på plankartan.
- Ändra planen till permanent användning för spårvagnsdepå.
- Sandsilo och traktorgarage ska tillåtas kvarstå i nuvarande läge.
-

-

Biotoptak och tekniska anläggningar för lokal energiförsörjning
bör tillåtas.
Konferensanläggningen bör omgestaltas avseende långsidans
fasad samt gaveln mot Falkenbergsgatan.
Bestämmelsen om nockhöjd ersätts med bestämmelse om
totalhöjd.
Den byggnad som ska ersätta Aqaria bör utformas med platt tak
och med högsta höjd om + 10 m.
Gångbryggan bör utgå.
Skapa en bredare passage vid vattnet om byggnaden rivs.
Allmänna platser bör regleras med x-bestämmelse eller allmän
platsmark i plankartan.
Passage ska ske på den fasta utfyllnaden och ej på bryggor.
Ett servitut kopplat till Skeppsholmsviken 6 bör upprättas, för
att säkra möjligheterna till leveranser och sophantering.
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Stadsbyggnadskontorets sammanvägda
ställningstagande
Sammantaget visar granskningen och samrådet att förslaget i
huvudsak tillstyrks av samtliga intressenter. Synpunkter om att
möjliggöra för spårvagnshallarna att bibehålla sin nuvarande
funktion även i framtiden tillgodoses inte, liksom de önskemål som
framförts om en strandpromenad på mark istället för på bryggan.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det inte är lämpligt med en
spårvagnsdepå på denna attraktiva plats på sikt, museum medges
dock. Bryggorna bedöms med stöd av genomförda utredningar inte
göra skada på växt-och djurliv och en passage på land är svår att
genomföra med hänsyn till ansvar och kostnader för en sådan.
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Önskemål rörande utformning och reglering av tak tillgodoses inte
heller då stadsbyggnadskontoret finner att den föreslagna
utformningen och volymen är väl anpassad till platsen och
omgivande byggnader.
Vidare återstod enligt länsstyrelsen oklarheter angående stabilitet
och bärighet samt markföroreningar, efter granskningen. En ny
tolkning av strandskyddet till följd av en ny dom, föranleder att ett
upphävande måste prövas även i vattnet. Med anledning av detta
har PM om strandskydd reviderats liksom kartan avseende
upphävande av strandskydd på plankartan.
Inför antagandet har djupare studier gjorts avseende geoteknik.
Utredningen om markföroreningar har också reviderats så att en
bedömning även för spårvagnshallarna införlivas. Slutsatser från
utredningarna föranleder tillägg i planbeskrivningen och en
revidering av bestämmelser i plankartan under rubriken
”Utförande”. De utredningar som har genomförts och de förslag till
åtgärder bedöms av stadsbyggnadskontoret som tillräckliga för att
under planprocessen avgöra att marken är lämplig för sitt ändamål.

Kontoret föreslår att förslag till detaljplan antas.

Maria Sahlstrand
planchef

Martina Norrman
stadsplanerare

