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SAMMANFATTNING
Planens syfte är att utveckla Söderhallarna genom ändrad
markanvändning till centrumändamål och skydd av kulturhistoriska
värden. Planförslaget ger utökade byggrätter för påbyggnader och
en mindre utbyggnad på torget mot Medborgarplatsen. I samband
med ombyggnation föreslås nya entréer tillskapas för att förbättra
flödet genom byggnaderna. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 7
mars 2019 att starta planarbetet och att få förslaget redovisat inför
samråd.
Söderhallarna ägs av Fastighets AB Brogatan/Atrium Ljungberg.
Området för den mindre utbyggnaden mot Medborgarplatsen avses
att markanvisas av exploateringsnämnden.
Fastigheten är blåklassad av Stadsmuseet och ingår i ett
sammanhang med betydelse för riksintresset ”Stockholms innerstad
med Djurgården”. Den har betydelse för läsbarheten av Stockholms
stadsbyggnadsutveckling. En miljökonsekvensbedömning med
fokus på kulturmiljön tas därför fram under planprocessen. En
preliminär bedömning i MKB-processen är att förslaget riskerar ge
måttliga negativa konsekvenser på riksintresset samt att det är
genomförbart under förutsättning att den arkitektoniska verkshöjden
är hög och de nya tilläggen samspelar med byggnadens arkitektur,
kulturhistoriska värden och omgivande stadsrum.
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Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
att ett planförslag upprättas i enlighet med detta utlåtande och
prövas i plansamråd.

Utlåtande
Syfte
Planens syfte är att ändra användningen av Söderhallarna till
centrumändamål. Centrumändamål omfattar publik kommersiell
och kulturell verksamhet och arbetsplatser med ett kreativt och
skapande innehåll. Syftar är att förbättra byggnadernas funktion och
utveckla mötet mellan byggnaderna och omgivande offentliga rum.
De ut- och påbyggnader som föreslås ska gestaltas med stor hänsyn
till och omsorg om arkitektoniska och kulturhistoriska värden,
taklandskap, ljusförhållanden och lokalklimat på Medborgarplatsen.
Söderledstunnelns funktion och konstruktion ska säkerställas och
får inte påverkas av planen.
Bakgrund
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Plandata

Söderhallarna ligger vid Medborgarplatsen på Södermalm och
består i huvudsak av fastigheten Fatburen 1. Omgivande fastigheter
som också berörs av planen är del av Södermalm 9:1 och del av
Fatburshöjden. Söderhallarna är ca 5200 kvm och utgörs av två
byggnader uppförda i början av 1990-talet; Björkhallen och
Saluhallen. Byggnaderna inrymmer saluhall med butiker,
restauranger, kontor, biograf, systembolag, apotek mm.
Under Fatburen 1 och berörd del av Södermalm 9:1 löper
Söderleden. Söderhallarna avgränsas av Medborgarplatsen,
Fatburstrappan, Västgötagränd och Torinertäppan/Folkungatrappan.
Gällande detaljplaner

Huvuddelen av planområdet omfattas av plan 0180-8454A från
1989, vilken medger kontor, handel, allmän plats och torg. En
mindre del omfattas av plan 0180-92070A Fatburshöjden, vilken
medger bostads- och centrumändamål. En mindre del av
planområdet omfattas också av plan 1998-05501 Fatburssjön 5 mm
från 2001, vilken medger handel. Genomförandetiden har gått ut för
samtliga planer.
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Karta som visar planområdets avgränsning,

Markägoförhållanden

Fatburen 1 ägs av Fastighets AB Brogatan/Atrium Ljungberg.
Södermalm 9:1 ägs av Stockholms stad. Fatburshöjden ägs av
Stockholms stad, men är upplåten med tomträtt till brf Söder Torn.
Övergripande beslut och styrande dokument
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Översiktsplan

Planens syfte ligger i linje med de övergripande
stadsbyggnadsmålen i översiktsplanen, särskilt målet En växande
stad, vilket bland annat beskrivs som att en hög takt i
stadsbyggandet ska säkerhetsställa bostäder och samhällsfunktioner
för alla och att en god tillgänglighet ska ge människor och företag
goda förutsättningar att utvecklas. Även översiktsplanens mål En
sammanhängande stad och God offentlig miljö är aktuella då
interaktionen mellan Söderhallarna och de kringliggande offentliga
platserna föreslås förbättras och bidra till att skapa ökad trygghet
runt Medborgarplatsen.
De förhållningssätt till riksintresset för kulturmiljövård som anges i
översiktsplanens riksintressebilaga innebär att stadsbilden i den
äldre stenstaden på malmarna är känslig för skalförskjutningar och
att en utgångspunkt ska vara att bibehålla möjligheten att utläsa de
äldre byggnadsepokerna. Projekt av stort allmänintresse och med
särskilt hög arkitektonisk kvalitet och relevans bedöms ändå kunna
prövas under förutsättning att de ger förbättrad helhetsverkan i
omgivande stadsmiljö.
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Riksintressen

Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården
”Stockholms innerstad med Djurgården”. Närbelägna
Medborgarhuset och Medborgarplatsen är en värdekärna inom
riksintresset. Värdekärnan är ett uttryck för ”Den offentliga och
demokratiska staden”. Söderhallarna är genom den postmoderna
arkitekturen och läget vid Medborgarplatsen av betydelse för
förståelsen och läsbarheten av stadens utveckling. De uttryck för
riksintresset som är aktuella på platsen är 1900-talets stadsbyggande
och bebyggelseutveckling, det moderna välfärdssamhället, handelns
och näringslivets byggnader samt stadssiluetten. Söderhallarna är en
länk mellan den äldre stenstadsbebyggelsen och Södra
Stationsområdets yngre årsring.
Kommunala beslut i övrigt

Mellan åren 2011-2014 pågick projektet Södermalms hjärta (dnr
2011-16855). Visionen för projektet var att göra ”Medborgarplatsen
med kringliggande områden till en attraktiv och trygg boplats och
mötesplats i världsklass”. Ett helhetsgrepp skulle tas kring
Medborgarplatsen, Fatbursparken och Björns Trädgård.
Projektet var facknämndsövergripande där trafikkontoret,
exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret,
socialförvaltningen, kulturförvaltningen, idrottsförvaltningen och
Södermalms stadsförvaltning deltog och beslut togs i respektive
nämnd 2011. Projektet resulterade 2014 i förstudien ”Södermalms
hjärta – stadsrums- och stadslivsanalys”.
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Kulturhistoriskt värde

Fatburen 1, Söderhallarna, är blåklassad i Stadsmuseets
klassificering, vilket motsvarar byggnadsminnesklass.
Söderhallarna har kulturhistoriskt värde som enskild byggnad men
också som en del i ett sammanhang i staden. Stadsmuseets
sammantagna värdering lyder: ”Söderhallarna är ett betydelsefullt
uttryck för den postmoderna arkitekturen i Stockholm.
Anläggningen är in- och utvändigt väl genomarbetad, med hög
gestaltningsmässig kvalitet och med tydliga volym, höjd- och
formmässiga referenser till omgivande stadslandskap. Sammantaget
ger detta anläggningen mycket stora stadsbyggnads- och
arkitekturhistoriska värden, liksom upplevelsemässiga kvaliteter.”
Söderhallarna har ett samhälls-, stadsbyggnads- och
arkitekturhistoriskt värde genom att vara en publik byggnad vid
Medborgarplatsen där den äldre stenstaden möter Medborgarplatsen
och det postmoderna Södra Stationsområdet.
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Stadsmuseets klassificeringskarta, planområdet markerat med röd
linje
Nuvarande förhållanden
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Stadsbild och bebyggelsen i området

Söderhallarna är belägna i knutpunkten mellan Götgatans nordsydliga stråk och det stråk som kopplar samman Södermalms
centrala delar med Fatbursparken och Södra Stationsområdet. Runt
Medborgarplatsen och i Söderhallarna finns service, flertalet
restauranger och ett rikt kulturliv. Medborgarplatsen är ett av
stadens största torg och det har ett rikt och myllrande folkliv stor del
av dygnet. Söderhallarna utgör Medborgarplatsens fondbyggnader
åt väster. Karaktäristiskt för området är att markhöjderna varierar
mellan olika historiska utbyggnadsperioder som i sin tur härrör från
olika naturliga förutsättningar på platsen. Götgatans sträckning
längs med Stockholmsåsen ligger högre än nivån i Fatbursparken,
som är anlagd på den torrlagda Fatburssjön. Söderhallarna är
beläget i nivåskillnaden mellan Medborgarplatsen och
Fatbursparken. Den lägre nivån mot Västgötagränd har låga
vistelsekvaliteter och används främst för transporter till
fastigheterna. Söderhallarna och Söder Torn markerar en gräns
mellan de olika stadsutvecklingsperioderna - den äldre stenstaden
och det senare uppförda Södra Stationsområdet. De byggnader som
utgör Medborgarplatsens fondväggar förhåller sig till varandra
genom en jämn takfotshöjd och liknande skala.
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Fasadelevation mot söder som visar Medborgarhuset, Saluhallen och Bofills
båge på Fatbursparkens nivå (DinellJohansson)

Fasadelevation mot norr som visar Bofills tempel, Björkhallen och
Medborgarhuset på Medborgarplatsens nivå. Den blå rutan är Söderledens
avfart som mynnar i Björkhallens gavel (DinellJohansson)

Bebyggelsen i Fatburen 1 Söderhallarna
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Fatburen 1 utgörs av två sammanbyggda byggnader uppförda i
början av 1990-talet. Den norra byggnaden, Saluhallen, innehåller
saluhall, butiker, restauranger och kontor. Den södra byggnaden,
Björkhallen, innehåller biograf, systembolag, apotek, restauranger
och kontor. Byggnaderna ligger i suterräng. Björkhallen är sex
våningar och Saluhallen fem våningar från Medborgarplatsens nivå.

Söderhallarna med Björkhallen, Tjärhovsgränd och Saluhallen.
Flygfoto över platsen sett från öster.
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Mellan Björkhallen och Saluhallen ligger länkbyggnaden
Tjärhovsgränd, den tänkta förlängningen av Tjärhovsgatan. En
monumental entrétrapp och en restaurangpaviljong tillhörande
Söderhallarna är belägen på intilliggande fastighet Södermalm 9:1.
Fastigheten är bebyggd till fastighetsgräns.
Trafik

Söderledens avfart kommer upp under Söderhallarna och mynnar i
Björkhallens södra gavel. Eventuella på- och utbyggnaders laster
och konstruktion kompliceras av den underliggande Söderleden och
kan därför behöva begränsas avseende omfattning och teknik,
genom överenskommelse med exploatören. Frågan studeras under
planarbetet.
Planförslaget
Utgångspunkter
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Utgångspunkter för planförslaget är att möjliggöra en
modernisering av byggnaderna samtidigt som de höga
kulturhistoriska och arkitektoniska värdena respekteras. En
utgångspunkt är att stärka Söderhallarnas funktion som publik
saluhall och mötesplats på Södermalm.
Planförslaget innebär att markanvändningen ändras till att omfatta
centrumändamål. Byggrätten för Fatburen 1 föreslås utökas genom
nya volymer på taken och i en mindre utbyggnad mot
Medborgarplatsen. Förslaget möjliggör nya förbättrade entréer och
användning av taken vilket bedöms ha en positiv inverkan på
invändig kommunikation och hur byggnaderna kan samverka med
omgivande offentliga rum.
Byggnadernas kulturhistoriska värden föreslås skyddas genom
reglering av volym samt utformnings-, skydds- och
bevarandebestämmelser.
Eventuella på- och utbyggnaders laster och konstruktion
kompliceras av den underliggande Söderleden och kan därför
behöva begränsas till sin omfattning. Överenskommelse mellan
tomträttsinnehavaren för Fatburshöjden och byggaktören för
Fatburen 1 Söderhallarna är en förutsättning för planens
genomförande i det nordvästra hörnet. Ett markanvisningsavtal ska
upprättas och beslutas i exploateringsnämnden för det område som
ska ingå i Fatburen 1 Söderhallarna som en följd av den föreslagna
utbyggnaden.
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Nya byggnadsdelar och volymer

Planförslagetbestårav nya byggnadsdelaroch utökningav
nuvarandebyggnadsvolymer.Påbyggnadpå Björkhallenföreslåsi
två våningar,som enligt förslagetinnehållerkontor.
Takpåbyggnadenhar
formenav ett tak som faller av inåt.
Påbyggnaden
föreslåsfå en horisontellindelning genombandav
fönster.Mitt på taket finns ett glasatparti för ljusinsläpptill den
underliggandeljusgården.
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PåbyggnadenpåSaluhallenföreslåsi en våning,publikt tillgängligt
som en restaurang.Påbyggnaden
är indragenfrån fasadliv och
utförs transparenti glas.Den befintliga lanternineni mitten är tänkt
att bevarasoch utgör byggnadenshögstapunkt. Saluhallensförslag
påutbyggnadmot Medborgarplatsenskulletydliggöraentrénoch
kopplasammantorgetmed byggnaden.Den föreslåsatt utformas
lätt och transparentoch inte byggassammanmed moderbyggnaden.
Utbyggnadenföreslåscentreraspå byggnadenoch lämnade yttersta
fasadpartiernafria. Den storatrappenföreslåsfå förlängdavilplan
ut mot torgetoch mot Saluhallensutbyggnad.Pådet sättetkan
verksamheteni Saluhallen,som är belägenpå Söderledensavfart,
kommaut på trappan.

Nya föreslagnabyggnadsdelarmarkeradei färg.
påbyggnadi två våningarpå Björkhallen(blå)
rivning samtnytt förslag till utbyggnadav Björkhallen(grön). Samma
volymsomidag.
påbyggnadi en våningpå Saluhallen(orange)
utbyggnadav Saluhallenmot Medborgarplatsen(rosa)
ändrad och utökadtrapp in till Tjärhovsgränd(gul)
förhöjt trapphusmot Västgötagränd(lila)
(DinellJohansson)
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Flygbild över förslaget. Medborgarhusets nya och kv. Nattugglans kommande
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takpåbyggnader är illustrerade i vitt (Dinell Johansson)

Illustration över föreslaget samrådsförslag, vy från Götgatan vid Engelska huset.
(DinellJohansson)

Illustration över föreslaget samrådsförslag, vy från Repslagargatan och Göta Ark
(DinellJohansson)
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Illustration över föreslaget samrådsförslag, vy över trapp framför entrén till
Tjärhovsgränd med förslag på utökade vilplan. (DinellJohansson)
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Illustration över föreslaget samrådsförslag, vy från Folkungagatan mot
Björkhallen och nya restaurangpaviljonger (DinellJohansson)

Mot Västgötagränd möjliggörs två nya entréer och större
uppglasade partier genom att ersätta en tät fasad med att glasa upp
partiet mellan fasadens pilastrar.

Illustration över föreslaget samrådsförslag med ny entré mot Västgötagränd och
Fatburstrappan (DinellJohansson)
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Illustration över föreslaget samrådsförslag med ny entré mot Västgötagränd och
Södermalms allé (DinellJohansson)

Illustration över föreslaget
samrådsförslag, vy från
Västgötagränd.och Bofills
tempel. Dagens trapphus i
Tjärhovsgränd föreslås höjas
från fyra till sju våningar.
Åtgärden motiveras av
utrymningsskäl från föreslagna
takpåbyggnader
(DinellJohansson)

Gestaltningskoncept

Utgångpunkten för arkitektförslaget är en respekt för de befintliga
byggnadernas hemvist inom postmodernismen. Arkitektförslaget
innebär dels att bevara värdefulla befintliga delar, dels att återställa
delar som kan få en förnyad betydelse och dels att i föreslagna
tillägg fullfölja intentioner bakom den ursprungliga arkitektoniska
idén. Ett exempel är ett liknande förhållningssätt när det gäller
lekfullhet och omsorgsfull detaljering.
Rivning

Nuvarande restaurangpaviljonger utanför Björkhallen föreslås rivas
och ersättas med en byggnad med samma funktion och volym, men
med en arkitektur som öppnar upp mer mot Medborgarhuset.
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Skydd av kulturhistoriska värden i detaljplanen

En kulturmiljöutredning (Nyréns, 2018) med värdering av
kulturmiljön och en känslighets- och tålighetsanalys för förändring
finns som underlag till planarbetet. Under planprocessen utreds hur
byggnaden kan utvecklas samtidigt som de kulturhistoriska värdena
respekteras och bevaras. Baserat på kulturmiljöutredningen bedöms
både volymer och byggnadsdelar behöva skyddas genom
planbestämmelser. Exteriört är det motiverat att skydda
volymutbredning, fasader och taklister. Interiört är det motiverat att
skydda byggnaderna från förvanskning när det gäller ljushallarnas
volymer, dagsljusinsläpp, material och färgsättning. Planförslaget
liksom planbestämmelsernas utformning behöver studeras vidare
under planprocessen. Särskilt gäller det de föreslagna
påbyggnadernas påverkan på de invändiga ljusgårdarna.
Syftet med planbestämmelserna är att skydda de blåklassade
Söderhallarna och förhindra förvanskning enligt PBL samt att
mildra påverkan på riksintresset för kulturmiljövård.
Planförslagets konsekvenser
En växande stad
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Kulturmiljö i en växande stad

Utvecklingen av Söderhallarna kommer att påverka stadsbilden
såväl i den stora skalan i staden som i den nära skalan från
angränsande gatu- och torgrum. Utvecklingen kommer också att
påverka själva byggnadernas arkitektur- och kulturhistoriska
värden, exteriört och interiört.
Skalförskjutningen i området är en fråga som planarbetet behöver
belysa. Å ena sidan har tidigare planarbeten och bygglov medgett
en höjning av byggnadsvolymer i området, å andra sidan har
Björkhallen en betydelsefull position jämte Medborgarhuset, som
”hörn” på Medborgarplatsen. Volymökningen innebär att
kulturmiljöns egenskaper påverkas negativt och att uttryck för
riksintresset riskerar att försvagas genom att Björkhallshuset får en
mer dominerande och synlig position vid Medborgarhuset.
Påbyggnaden på Saluhallen bedöms ha styrkor och kunna klara
riksintresset genom sin lätta utformning, det generösa indraget från
fasad och genom att den ursprungliga karakteristiska lanterninen är
bevarad och synlig i stadsbilden.
Utbyggnaden på Saluhallshuset innebär en förändring
av byggnadens frontfasad, där den ursprungliga fasaden delvis
täcks. Genom att byggnaden är fristående från saluhallen och
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lämnar hörnen fria kan saluhallsbyggnadens ursprungliga fasad
bevaras oförändrad och upplevas även fortsättningsvis.
Återuppbyggnaden av Fiskartrappen, restaureringen av Saluhallens
balkonger, det nya läget för rulltrappa i Saluhallen och de nya
föreslagna paviljongerna utanför Björkhallen är alla åtgärder som
bedöms stärka byggnadens ursprungliga tanke, struktur och
kulturhistoriska värden.
De nya entréerna och den förbättrade invändiga kommunikationen
kan göra Söderhallarna mer tillgängliga och attraktiva vilket kan
leda till att fler vistas i och upplever den postmoderna miljön..
Det finns en osäkerhet i hur de föreslagna takpåbyggnaderna kan
utföras tekniskt och hur de kommer att påverka dagsljusinsläpp och
konstnärliga kvaliteter i ljusgårdar och lanterniner. Det behöver
studeras och utvecklas i fortsatt planarbete.
En sammanhängande stad
En socialt sammanhållen stad,
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Området runt Söderhallarna upplevs som svårorienterat och
svåröverblickbart på grund av topografin och på att de
kringliggande offentliga platserna är storskaliga och saknar en
sammanhållen gestaltning. Det får konsekvenser för tillgänglighet,
trygghet samt upplevelse- och vistelsevärden.
Trygghet

De nya entréerna och de större uppglasade partierna bidrar till att
kringliggande platser upplevs mer lättorienterade, överblickbara och
trygga. Särskilt gäller det området mot Västgötagränd och Bofills
båge. Planen har potential att bidra till ökad trygghet i och runt
Söderhallarna.
Trafik och mobilitet, att koppla samman staden

Ett av syftena med planen är att öka tillgänglighet till och förbättra
flödena genom Söderhallarna. Byggnaderna har betydelse för att ta
upp höjdskillnaderna mellan Medborgarplatsens och Fatbursparkens
nivåer, vilket är en höjdskillnad på två våningar, där hiss saknas. En
konsekvens av planen är att Söderhallarna även fortsättningsvis kan
användas som en förlängning av allmänt tillgängliga gångstråk
under stor del av dygnet.
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God offentlig miljö
Arkitektur och gestaltning

En konsekvens av planen är att området för utbyggnaden av
Saluhallen föreslås övergå från allmän plats - torg, till privat mark.
Medborgarplatsen är ett av stadens största torg och är en viktig plats
för evenemang och manifestationer. Platsen för den föreslagna
utbyggnaden har under lång tid varit upplåten för uteserveringar och
är genom det i praktiken inte tillgänglig för allmänheten.
Den föreslagna utbyggnaden av Saluhallen mot torget gör det
möjligt att ersätta tillfälliga uteserveringar med en byggnad i
enhetlig gestaltning. Det upplevda röriga intrycket utanför
saluhallen kan ordnas då uteserveringarna kan flytta in i byggnaden.
Planen gör det möjligt att anordna cykelparkering på kvartersmark
mot Medborgarplatsen. Det är en förbättring jämfört med idag, då
kvartersmark saknas och besökare inte kan parkera cykel
någonstans.

Godkänt dokument - , Stockholms stadsbyggnadskontor, 2020-10-01, Dnr 2018-05872

Saluhallens påbyggnad i en våning föreslås utföras väl indragen
från fasadlivet. Innanför räcket på Saluhallen kan en takterrass
inredas och livet från verksamheterna på taket kan upplevas från
torget och vara ett positivt bidrag till stadslivet. Påbyggnadens
volym och gestaltning bedöms ha en god samverkan med
moderbyggnaden.
De nya entréerna mot Västgötagränd vid Södermalms allé och mot
Fatburstrappen bidrar båda till att öka tillgängligheten och flödet in
i Söderhallarna. Entréernas nya uppglasade partier kommer synas
och ge ljus och liv på platserna som angränsar. Entrén mot
Fatburstrappen behöver en utökning av ett bjälklag för att fungera.
Denna anläggning kommer påverka brf Söder Torn som är
tomträttsinnehavare för fastigheten Fatburshöjden.
En klimatsmart och tålig stad

Planen bedöms varken ha påtagligt positiva eller negativa
konsekvenser för klimat och resiliens. Konsekvenserna kommer
utredas och redovisas till samrådet.
Planprocess
Process

Planen tas fram med standardförfarande.
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Tidigare ställningstaganden i ärendet

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att starta planarbetet den 7 mars
2019. Nämnden beslutade att planförslaget ska redovisas inför
samråd och gav följande medskick till beslutet:
Söderhallarna har höga kultur- och arkitektoniska värden och är
blåklassade i Stadsmuseets klassificering. Området runt
Söderhallarna har generellt höga kulturhistoriska värden med flera
andra blåklassade byggnader. Alla eventuellt förändringar behöver
ta hänsyn till helhetsintrycket i den aktuella kulturmiljön.
Stadsbyggnadsnämnden ser fram emot att följa ärendet under
processen.
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Undersökning om betydande miljöpåverkan
Underlag till undersökningen om betydande miljöpåverkan har
inhämtats från Stadsmuseet, miljöförvaltningen och Storstockholms
brandförsvar. Stadsbyggnadskontoret bedömer på inkommet
underlag att flera aspekter av riksintresset för kulturmiljövården
Stockholms innerstad med Djurgården berörs, liksom flera aspekter
av kulturmiljövärden lokalt för Stockholm och Södermalm.
Påverkan på kulturmiljövärden ska därför utredas i en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
MKB-processen påbörjades våren 2020 och kommer följa
planprocessen till och med antagen detaljplan. Avgränsningssamråd
för MKB har genomförts med länsstyrelsen. En preliminär MKB
har tagits fram där bedömningen utgått ifrån arkitektförslaget. Till
plansamrådet kommer en fullständig MKB finnas där bedömningen
har utgått från detaljplaneförslaget. Den preliminära bedömningen
är att förslaget riskerar ge måttliga negativa konsekvenser på
riksintresset.
Tidplan
Samråd: december 2020
Granskning: november 2021
Antagande: mars 2022
Planavtal
Planavtal har tecknats med Atrium Ljungberg AB för att täcka
kontorets kostnader i samband med upprättande av detaljplanen.
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STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Kontoret bedömer att planförslaget stärker Söderhallarna såväl
invändigt som i sin kontext. Planförslaget möjliggör att
byggnaderna kan moderniseras, öppnas upp och knyta an bättre till
kringliggande offentliga rum. De tillfälliga uteserveringarna mot
torget ersätts av en enhetlig gestaltning i en ny byggnad.
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Genom att öppna upp de slutna fasaderna mot Västgötagränd med
nya entréer ges förutsättningar för mer rörelse och större trygghet i
området. Söderhallarnas interiöra förändringar skapar
förutsättningar för en större och mer tillgänglig saluhallsdel vilket
kommer stärka möjligheterna att verksamheten även i fortsättningen
kan vara en viktig mötesplats i Stockholm. Utökade ytor för kontor i
ett centralt och kollektivtrafiknära läge är attraktivt för näringsliv
och företagande på Södermalm.
Den föreslagna utvecklingen av Söderhallarna kommer att påverka
stadsbilden såväl i den stora skalan i staden som i den nära skalan
från angränsande gatu- och torgrum. Utvecklingen kommer också
att påverka själva byggnadernas arkitektur- och kulturhistoriska
värden, exteriört och interiört. Den preliminära bedömningen i
MKB-processen är att förslaget riskerar ge måttliga negativa
konsekvenser på riksintresset. Att värna de kulturhistoriska värdena
samtidigt som Söderhallarna kan moderniseras och utvecklas är en
utmaning som behöver fördjupas och utredas vidare i planarbetet.
Medborgarplatsens funktion och identitet som en plats för frekventa
stråk, folkliv och manifestationer behöver också vägas in.
Ytterligare en stor fråga är den tekniska möjligheten att bygga på
området för Söderleden.
Utvecklingen av Söderhallarna bedöms sammantaget som positivt
för staden. De förändringar som föreslås som berör arkitektur och
kulturmiljö bedömer kontoret kan tålas och också bidra till
förbättringar.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
att ett planförslag upprättas i enlighet med detta utlåtande och
prövas i plansamråd.
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