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SAMMANFATTNING
Syftet med planen är att ge möjlighet till en på- och tillbyggnad på
befintligt studenthem ”Forum”, för att tillskapa fler studentbostäder,
kontorslokaler och offentliga verksamheter i ett attraktivt läge. Ett
vidare syfte är att förbättra möjligheten för en mer levande och
trygg stadsmiljö genom att öppna upp bottenvåningarna mot
Körsbärsvägen och utveckla sociala mötesplatser.
Byggnadens exponerade läge innebär att förändringar ska ske med
hänsyn till stadsbild och kulturvärden. Förslaget bedöms innebära
ett tillskott av ca 200 nya studentbostäder.
Detaljplaneområdet utgörs i huvudsak av fastigheten Roslagsbanan
18 som ägs av Statens Fastighetsverk och upplåts till Stiftelsen
Stockholms studentbostäder, SSSB, med tomträtt. Även en mindre
del av fastigheten Norra Djurgården 1:37, som ägs av staden, ingår i
planområdet.
Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Planförslaget sändes ut på samråd 10 november – 22 december
2020. Under samrådet inkom 50 yttranden. Flertalet remissinstanser
tillstyrker planförslaget men framför synpunkter i sak, framför allt
vad gäller kulturmiljö, buller, miljökvalitetsnorm för vatten, risk,
dagvatten, skyfall, trafik samt genomförande frågor.
Bilagor: Plankarta, planbeskrivning, samrådsredogörelse
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Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet
föreslår kontoret att förslaget bearbetas vidare. I den bearbetningen
bör fokus vara på en ökad anpassning till riksintresset för
kulturmiljövården samt övriga kulturvärden som befintlig byggnad
besitter för att bättre integreras i helhetsmiljön kring
Körsbärsvägen. Kontoret kan vidare konstatera att förslaget behöver
utredas ytterligare när det gäller miljö, hälsa, säkerhetsfrågor, buller
samt miljökvalitetsnormer för vatten.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden
godkänner redovisningen av plansamrådet och ger kontoret i
uppdrag att upprätta och genomföra granskning av slutligt
planförslag.
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UTLÅTANDE
Syfte
Syftet med planen är att ge möjligheten till på- och tillbyggnad på
befintligt studenthem ”Forum” för att tillskapa fler studentbostäder,
kontorslokaler och offentliga verksamheter i ett attraktivt läge. Ett
vidare syfte är att förbättra möjligheten för en mer levande och
trygg stadsmiljö genom att öppna upp bottenvåningarna mot
Körsbärsvägen och utveckla sociala mötesplatser. Byggnadens
exponerade läge innebär att förändringar ska ske med hänsyn till
stadsbild och kulturvärden.
Förslaget bedöms innebära ett tillskott av ca 200 nya
studentbostäder.

Bakgrund
Plandata

Detaljplaneområdet utgörs av fastigheten Roslagsbanan 18 samt del
av fastigheten Norra Djurgården 1:37. Fastigheten ligger nära
stenstadens yttre gräns på en höjd vid Valhallavägens nordvästra
del, nära Roslagstull i stadsdelen Norra Djurgården. I nordost ligger
Roslagsbanans spårområde och öster om spåren KTH:s
institutionsområde. I väster breder stenstadsbebyggelsen ut sig.
Fastigheten ligger i ett mycket kollektivtrafiknära läge, endast 50
meter från Tekniska Högskolans t-banestation.
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Karta som visar planområdets avgränsning.
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Gällande detaljplaner

Gällande detaljplan är Pl. 6469, stadsplan för kvarteret Stinsen
m.m., fastställd 1965. Inom fastigheten Roslagsbanan 18 anges
användning bostadsändamål, garage, transformator och samhörigt
ändamål. Pl 6908, ändrad stadsplan för delar av stadsdelarna
Östermalm, Vasastaden m. fl, faställd1968 anger begränsning av
byggnadsdjupet. TDp 2002-11171, ändrad detaljplan för norra
Vasastaden m.m., fastställd 2003 anger varsamhetsbestämmelse och
upphävande av vindsinredningsförbud.
Markägoförhållanden

Roslagsbanan 18 ägs av Statens Fastighetsverk och är upplåten med
tomträtt till Stiftelsen Stockholms studentbostäder, SSSB. Övrig
mark ägs av Stockholms stad. En förutsättning för detaljplanens
genomförande är att markanvisningsavtal mm ska vara tecknat
mellan staden och fastighetsägaren innan planens antagande.
Övergripande beslut och styrande dokument
Översiktsplan

Planområdet ingår i stadsutvecklingsområdet med blandad
stadsbebyggelse där omfattande kompletteringsmöjligheter föreslås.
Området kan kompletteras med bostäder, service, verksamheter,
skolor och idrottsytor samtidigt som stadsmiljön berikas med bättre
parker och offentliga rum. Komplettering ska göras med
utgångspunkt i kunskap om nuvarande karaktär, kvaliteter och
behov. Genom att Roslagsbanan i framtiden planeras att förlängas i
tunnel via Odenplan till T-centralen ligger planområdet i anslutning
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till ett potentiellt större utvecklingsområde för bland annat bostäder
vid nuvarande Östra station.
Riksintressen

Fastigheten ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården
- Stockholms innerstad med Djurgården - och angränsar till
riksintresset för kommunikationer - Roslagsbanan. De värden som
ligger till grund för riksintresset får inte påtagligt skadas.
Planområdet ligger utanför den höjdbegränsande ytan för
inflygningen till Bromma flygplats.
Nuvarande förhållanden
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Stadsbild och kulturmiljö

Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, omgivet av
två värdekärnor inom det så kallade institutionsbältet. Området
tangerar även stenstadens yttre gräns, med sekelskifteshus på den
nordvästra sidan av Valhallavägen och 1930-talsbebyggelse på den
nordöstra. Gränsen mot stenstaden markeras av höghuset Nyponet,
som står som ett landmärke i fonden. I öster ligger KTH:s
campusområde och i norr Roslagstulls före detta sjukhusområde,
som idag används av KTH och Stockholms universitet. Genom att
miljön innehåller flera studentboenden; Domus, Nyponet och
Forum, skulle den kunna betraktas som del av institutionsbältet.
Tillsammans med Domus och Nyponet företräder Forum dels det
tidiga bostadsbyggandet för studenter, dels det internationella
studentutbytet efter andra världskriget.
Områdets präglas av en varierad bebyggelse, med byggnader från
olika tider, med olika höjd och utformning. De hålls samman av
fasadmaterial i tegel och ljusa putskulörer liksom av bebyggelsens
tydliga anpassning till omgivande topografi.

Snedbild över fastigheten (markerad med cirkel) och omgivande bebyggelse.
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Det internationella studenthemmet Forum uppfördes 1966 efter
ritningar av A4 Arkitektkontor, Ragnar Uppman. Uppman och A4
var bland de främsta företrädarna för den strukturalistiska arkitektur
som utvecklades under 1960-talet inom Byggnadsstyrelsen. Man
skapade byggnader med föränderliga strukturer som skulle kunna
byggas om och anpassas till nya tiders behov. Arkitekturen uppvisar
arkitektoniska värden, framförallt vad gäller byggnadsvolymernas
utformning och anpassning till den sluttande terrängen. Även en
anpassning till både den kringliggande bebyggelse som utgörs av
den klassiska stenstaden och den modernistiska bebyggelsen i
närområdet. Byggnaden är grönklassad av Stadsmuseet.

Flygfoto över Roslagsbanan 18.

Studenthemmet Forum består av flera volymer, varierande i form
och höjd, i stigande ordning från två våningar mot Körsbärsvägen
upp till sju våningar mot Roslagsbanans spårområde. Tomtens
höjdskillnad tas upp av ett garage i två nivåer. Garaget i formgjuten
betong ger huset en tung och sluten karaktär längs Körsbärsvägen.
Byggnaden karaktäriseras av distinkta smala och sammanfogade
volymer i ljusgult tegel som kröns av pulpettak. Karakteristiskt är
att pulpettaken lutar inåt mot gården.

Fastighetens karaktäristiska pulpettak sett från Körsbärsvägen respektive från
spårområdet.
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Den fria vyn från nordost, från höjden på andra sidan Roslagsbanan,
och från Valhallavägen gör bebyggelsen väl synlig. Från
Körsbärsvägen är delar av bebyggelsen på Roslagsbanan 1 och på
Körsbärsbladet 5 och 9 (studenthemmet Domus och Nyponet)
synliga genom Roslagsbanan 18 avtrappade höjd mot
Valhallavägen. Från Vanadislunden och Observatorielunden är
bebyggelsen del stadens siluett, stenstadens bebyggelsemassa och
varierade taklandskap.
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Till vänster: vy från nordost. Till höger: vy från Vallhallavägen.

Till vänster: vy från Körsbärsvägen mot studenthemmet Domus och Nyponet
Till höger: vy från Körsbärsvägen mot studenthemmet Forum. I fonden bakom
studenthemmet Forum syns Roslagsbanan 1.

Vy från Observatorielunden.
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Vy från Vanadislunden.

Trafik och kollektivtrafik

Området har mycket god tillgång till kollektivtrafik och ligger
endast 50 meter från Tekniska Högskolans t-banestation.
Till fastigheten hör ett garage som nås från Körsbärsvägen. Vissa
platser i garaget används av SSSB.
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Naturvärden och miljö

Inom planområdet är den biologiska mångfalden begränsad. På den
bakre delen av byggnaden mot Roslagsbanan finns en gräsmatta
med tio stora uppvuxna askar som har både visuella och ekologiska
värden. Längs Körsbärsvägen finns körsbärsträd som bedöms
främst ha ett estetiskt värde.
Det finns idag ingen kännedom om markföroreningar på platsen.
Miljökonsekvensnormer för luft klaras för planområdet.
Planområdet utsätts för trafikbuller från främst Valhallavägen och
Roslagsbanan.
Marken inom planområdet utgörs av lera och berg i dagen. Vid
byggnation av bostäder på lermark intill spår och vägar finns risk
för att passerande trafik orsakar vibrationer i byggnaderna.
Vattenfrågor

Området är beläget inom avrinningsområdena för
ytvattenförekomsterna Strömmen och Brunnsviken för vilka
fastställda miljökvalitetsnormer ska följas.
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Riskfrågor

Planområdet ligger intill Roslagsbanan. Närheten till spårområde
samt transporter av farlig gods ska beaktas. Valhallavägen är inte
längre en primär farligt godsled.
Trygghet

Sträckan på Körsbärsvägen längs fastigheten upplevs som otrygg
pga fastighetens slutna sockelvåning.
Teknisk försörjning

Ellevio har en befintlig nätstation i inhyst läge vid Körsbärsvägen
som genom inverkan av planen kommer att flyttas till ett nytt läge
inom fastigheten. Genom flyttning av stationen kan Körsbärsvägen
tillföras aktiva och öppna bottenvåningar.
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Planförslaget
Planförslaget möjliggör en utveckling av Roslagsbanan 18 vad
gäller på- och tillbyggnad av befintlig studentbyggnad.
Förslaget bedöms innebära ett tillskott av ca 200 nya
studentbostäder. Totalt kommer fastigheten innehålla drygt 500
lägenheter.
Förutom studentbostäder kommer på- och tillbyggnaden att
inrymma nya kontorslokaler och offentliga verksamheter för
centrumändamål som öppnar sig mot Körsbärsvägen för att stärka
stadslivet längs gatan. Befintlig elnätstation får en ny placering i
fastighetens befintliga garage i källarplanet.
Förslaget utgörs huvudsakligen av tre delar: en tillbyggnad mot
Körsbärsvägen (Hus A) och två påbyggnader på övriga
byggnadsdelar (Hus B och C).

Översikt. Befintlig bebyggelse och samrådsförslag. Illustration: Sandell
Sandberg.
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Sektion som visar ursprunglig byggnad som rivs samt förslag till nybyggnad och
påbyggnad i samrådet. Sandell Sandberg.

Tillbyggnad mot Körsbärsvägen (Hus A)
Byggnadens möte med gatan består idag av en sluten betongsockel
som i princip helt saknar fönster och öppenhet.
För att aktivera Körsbärsvägen föreslås den främre slutna
betongfasaden rivas och ersättas med en högre volym i fem
våningar med offentliga verksamheter och kontor i de nedersta
våningarna samt studentbostäder i de översta. Den nya husvolymen
får en publik sockelvåning, delvis i dubbel våningshöjd med
Forums nya huvudentré, kafé, coworking-yta, postboxar och
reception till SSSB:s kontor. Ovanpå den publika sockelvåningen
tillkommer en ny bostadslänga i tre våningar med utkragande delar
mot Valhallavägen/Körsbärsvägen.

Vy från Valhallavägen. Illustration samrådsförslag: Sandell Sandberg.

Påbyggnader (Hus B och C)
Forums två befintliga bostadslängor byggs på med 2-3 våningar där
de nya påbyggnaderna ges samma karaktäristiska pulpettak som de
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nuvarande huskropparna, med lutning in mot det centrala
gårdsrummet.

Samrådsförslag. Fasad mot nordväst. Hus C-B-A. Sandell Sandberg.
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Den föreslagna påbyggnaden mot norr och Roslagsbanan (Hus C)
ansluter i höjd till de högre markhöjderna på andra sidan
spårområdet, där också byggnaderna är högre än det påbyggda
Forum. Från längre håll trappar Forum upp mot den högre skalan på
andra sidan spåret.

Samrådsförslag. Sektion längs med Valhallavägen. Sandell Sandberg.

Samrådsförslag. Sektion från Surbrunnsgatan över Valhallavägen till Malvinas
väg. Sandell Sandberg.

Samrådsförslag. Vy från öster. Påbyggnaden för hus C mot Roslagsbanan kragar
ut ovan befintligt hus. Illustration: Sandell Sandberg .
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Inför granskning föreslås påbyggnadens volym och dess påverkan
på stadssiluetten bearbetas. En sänkning av påbyggnaderna mot
spårområdet föreslås för att uppnå en bättre anpassning till stadens
siluett från viktiga punkter såsom Vanadislunden och
Observatorielunden. En viktig förutsättning bedöms vara att
volymernas inbördes trappning bibehålls. De föreslagna utkragande
delarna mot Roslagsbanan och Körsbärsvägen föreslås utgå.
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Stadsbyggnads-och gestaltningsprinciper
Plansamrådsförslaget redovisar en arkitektur som bygger vidare på
aktuellt formspråk med husens avtrappade höjd mot Valhallavägen,
med huskroppar bestående av sammanhängande volymer förskjutna
i höjd- och sidled. Pulpettaken är vända in mot gården. Principen
regleras i detaljplanen genom angivna volymer i höjd och sidled.

Samrådsförslag. Fågelperspektiv från väst. Bilden visar en arkitektur som bygger
vidare på det man identifierat som Forums viktigaste karaktärsdrag. Sandell
Sandberg.

Påbyggnaden föreslås i sin gestaltning vara tydlig urskiljbar från
den befintliga byggnaden. Fasaden ska utföras i ett icke
ljusreflekterande material, med en varm ljus kulör som ansluter väl mot
teglet i den befintliga byggnaden. Fönstren i påbyggnaderna föreslås
ges ett vertikalt uttryck, som hål i mur och kontrasterande mot de
befintliga horisontella fönsterbanden. Avsikten med de stående
fönstren är att bryta horisontalliten och på så sätt skapa ett spel
mellan gammalt och nytt.
Inför granskning föreslås påbyggnadens gestaltning bearbetas för att
skapa en mer harmonisk helhetsverkan. Fönstersättning, material
och färgskala studeras vidare för att ge förslaget ett mer
sammanhållet utryck, en större anpassning till befintlig byggnad
och för att bättre smälta in i omgivningen.
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Sockelvåningen på Hus A, som ersätter betongsockeln, ska
utformas med större öppenhet för att säkerställa och öka
upplevelsen av offentlighet och trygghet i gaturummet.
Verksamhetslokaler för centrumändamål har entré- och
fönsterpartier av glas. Ovanpå den publika sockelvåningen i Hus A
skapas den nya bostadslängan i tre våningar med en smal gavel lik
de befintliga längorna. Bostäderna ska utföras med balkonger mot
Valhallavägen och kragar ut 1,3 meter från fasadliv över stadens
mark.
Den nya påbyggnaden och tillbyggnaden ska ges samma takvinkel
på pulpettaket som det befintliga huset, vänt mot gården. Taket ska
utformas i mörk kulör och med icke ljusreflekterande material för
att passa in i stadsbilden.
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Landskapets gestaltning knyter an till de idéer som
landskapsarkitekt Per Friberg ritade för kvarteret på 1960-talet. Det
innebär att ett geometriskt formspråk, enkla material och varierande
växter ska beaktas vid förändring av utemiljön. Detta regleras i
detaljplanen.

Samrådsförslag. Illustrationsplan över gård och förgårdsmark. Paju Arkitektur
och Landskap.

I syfte att säkerställa ett långsiktigt bevarande av den
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen införs skydds-och
varsamhetsbestämmelser i detaljplanen för de delar som ska
bevaras. Hus B och Hus C förses med rivningsförbud upp till
angivna plushöjder i meter över nollplanet. Skyddsbestämmelser
omfattar byggnadens befintliga fasader upp till angivna plushöjder
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med avseende på utförande, material, fönstersättning och fönster
samt utpekade stödmurar i formgjuten betong i utemiljö.
Varsamhetsbestämmelserna reglerar underhåll och reparationer av
exteriöra byggnadsdelar samt ändringar av ursprungliga inslag i
utemiljö såsom trädgårdsanläggningen mot nordost vid hus C.

Planförslagets konsekvenser
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande
inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i
6 kap. miljöbalken.
En växande stad
Bostadsförsörjning

Planförslaget bidrar till att uppnå stadens bostadsmål genom att
genom att möta ett ökat behov av studentbostäder.
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Kulturmiljö i en växande stad

Planförslaget innebär att den ursprungliga anläggningen förändras.
Förslaget bedöms inte påverka stadssiluetten i sådan grad att så att
allvarlig skada på riksintresset uppstår. Arkitekturen ska bygga
vidare på befintliga byggnaders formspråk med husens avtrappade
höjder mot Valhallavägen med huskroppar bestående av
sammanhängande volymer förskjutna i höjd och sidled och
pulpettaken som är vända in mot gården. När det gäller material och
kulörer finns ambition att knyta an till befintlig byggnad.
Föreslagna rivningar bedöms negativa för kulturvärden men är inte
av den omfattning att det påverkar byggnadens kulturvärden som
helhet.
Ett påbyggt Forum innebär att horisontlinjen bryts från två vyer.
Viktiga landmärken som KTH:s huvudbyggnad och f.d. Röda
Korset syns fortfarande. En ljus byggnad med reflekterande
fasadmaterial kan komma att dra till sig mer uppmärksamhet än ett
nedtonat val och på så sätt påverka stadsbilden mer.
Landskapsgestaltningen knyter an till de idéer som
landskapsarkitekt Per Friberg ritade för kvarteret vilket är positivt.
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Samrådsförslaget. Vy från Observatorielunden, efter påbyggnationen.

Samrådsförslaget. Vy från Vanadislunden, efter påbyggnationen.
En sammanhängande stad
En socialt sammanhållen stad

Planförslaget bidrar till en mer socialt sammanhållen stad genom att
nya publika funktioner skapas. De nya verksamheterna förväntas
stärka Körsbärsvägen som entréstråk till Vetenskapsstaden. En
utveckling av gemensamma ytor bidrar till möte och rörelse.
Planen medför ingen påverka på barns möjligheter att röra sig eller
använda det offentliga rummet.
Trygghet

Planförslaget bedöms öka tryggheten längs Körsbärsvägen genom
att den slutna betongmuren mot Körsbärsvägen rivs och ersätts av
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en nybyggnad med aktiverade och öppna bottenvåningar. Aktiva
verksamheter ger en naturlig övervakning av stadsmiljö vilket ger
förutsättningar för ett tryggare offentligt rum. Fler studentbostäder
bidrar till att fler människor rör sig i området under fler av dygnets
timmar och därmed ökar tryggheten.
Jämställdhet

Planförslaget bedöms bidra till ökad jämställdhet genom att skapa
flera bostäder i ett läge med närhet till både kollektivtrafik och
service. Fler hyresbostäder bidrar också till en större blandning av
upplåtelseformer i innerstaden.
God offentlig miljö
Arkitektur och gestaltning
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Planförslaget bidrar till mervärden i anslutning till gaturummet.
Fasadens öppna utryck med en generös sockelvåning, stora fönster
och balkonger tillför nya stadsbyggnadskvaliteter längs
Körsbärsvägen. Genom en hög arkitektonisk verkshöjd på den
föreslagna påbyggnaden kan projektet bidra till mervärden i
stadsbilden. Med utvecklad förgårdsmark bidrar bebyggelsen till att
stärka stadslivet.
En klimatsmart och tålig stad
Klimat, miljö, hälsa och säkerhet

Planförslaget bidrar till utveckling av platsens stödjande, reglerande
och kulturella ekosystemtjänster. Kvarterets mark- och vistelseytor
avses utformas i syftet att stärka sociala funktioner,
dagvattenhantering och biologisk mångfald.

Planprocess
Tidigare ställningstaganden i ärendet

Startpromemoria för planläggning av Roslagsbanan 18 godkändes
av stadsbyggnadsnämnden den 13 juni 2018 i enlighet med
kontorets beslut. Initialt bedömdes cirka 125 studentbostäder kunna
tillskapas genom projektet.
Process

Plansamråd för aktuell detaljplan pågick under perioden
10 november – 22 december 2020. Information om samrådet
skickades ut enligt sändlista till remissinstanser och berörda
sakägare enligt fastighetsförtäckningen. Samrådsförslaget visades i
Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på
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stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm,se/detaljplaner.
Annons om samråd publicerades i lokaltidningen Mitt i Östermalm
lördagen den 14 november 2020. På grund av pandemin hölls inget
fysiskt samrådsmöte.
Samlade synpunkter
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Under samrådet har 50 yttranden inkommit. Flertalet
remissinstanser tillstyrker planförslaget men framför synpunkter i
sak, framförallt vad gäller kulturmiljö, buller, miljökvalitetsnormer
för vatten, risk, dagvatten, skyfall, trafik samt genomförande frågor.
Remissinstanserna framhåller framförallt behov av fördjupningar
och förtydligande av olika utredningar, kompletteringar av
plankarta och planbeskrivningen samt upplyser om krav som
behöver beaktas innan planen antas.
Sammantaget visar samrådsprocessen att större hänsyn bör tas till
kulturvärdena i den fortsatta planprocessen. Enligt Länsstyrelsens
bedömning innebär planförslaget skada på riksintresset för
kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården.
Förslagets höjd bryter av den sammanhållna befintliga bebyggelsen
i stadsväven och påverkar upplevelsen av stadens siluett från viktiga
utsiktspunkter såsom Vanadislunden och Observatorielunden.
Skadan anses inte påtaglig.
I samrådssvaren råder det en relativt stor enighet att en förändring
av området längs Körsbärsvägen med en ny byggnad med
aktiverade och öppna bottenvåningar är önskvärt. Flera
remissinstanser delar stadens bedömning att Forums arkitektoniska
gestaltning gör att byggnaden är tålig för påbyggnation men anser
att de två befintliga bostadslängorna påverkas på ett negativt sätt om
de byggs på med det antal våningar som utformas enligt
samrådsförslaget.
Länsstyrelsen anser vidare att inför granskningen av detaljplanen
behöver kommunen visa att de frågeställningar som
Trafikförvaltningen lyfter om buller, vibrationer och stomljud har en
fysisk lösning, så att en god bebyggd miljö kan uppnås samtidigt
som riksintresset Roslagsbanan tillgodoses. Vidare behöver
kommunen säkerställa möjligheten att uppnå ytterligare
fördröjningsvolymer av dagvatten inom planområdet liksom
möjligheten att åtgärda stående vatten vid skyfall, vid de
identifierade lågpunkterna. Risk för föroreningar från järnvägen
behöver också redovisas.
De flesta boende som framfört synpunkter är mycket kritiska till
förslaget, speciellt när det gäller byggnation av huskroppar mot
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Körsbärsvägen och mot Roslagsbanan (hus A respektive C). Boende
menar att en påbyggnad och tillbyggnad enligt samrådsförslaget
innebär betydande olägenhet med försämrat dagsljusförhållande,
skuggning, insyn, försämrad luftkvalitet och störningar från utökad
trafik för boenden i omgivningen.

Förslag till fortsatt arbete
Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet
föreslås följande frågor studeras vidare:
-

Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2021-04-01, Dnr 2017-18577

-

-

Bättre anpassning till riksintresset Stockholms innerstad
med Djurgården. Det innebär att påbyggnadens volym och
dess påverka på stadssiluetten föreslås bearbetas. En
sänkning av höjden behöver åstadkommas på
påbyggnaderna mot spårområdet för att uppnå en bättre
anpassning till stadens siluett från viktiga punkter såsom
Vanadislunden och Observatorielunden. I samband med en
sänkning av höjden bedöms en viktig förutsättning vara att
volymernas inbördes trappning bibehålls.
Bättre anpassning till den befintliga byggnadens
värdebärande karaktärsdrag samt bättre integrering i
helhetsmiljön kring Körsbärsvägen. Det innebär att
påbyggnadens gestaltning föreslås bearbetas för att skapa en
mer harmonisk helhetsverkan. De föreslagna utkragande
delarna mot Roslagsbanan och Körsbärsvägen föreslås utgå.
Fönstersättning, material och färgskala studeras vidare för
att ge förslaget ett mer sammanhållet utryck, en större
anpassning till befintlig byggnad och omgivning.
Fördjupa buller-, dagvatten-, risk- och skyfallsutredningar.
Även solstudier, genomförandefrågor samt mindre
justeringar och förtydliganden i övriga utredningar ska
utföras.

Tidplan
Detaljplanen hanteras genom standardförfarande enligt följande
tidplan.
- Granskning: 25 augusti – 21 september 2021
- Antagande i SBN: 9 december 2021
Nästa tillfälle som ärendet redovisas för stadsbyggnadsnämnden
blir vid planens antagande.
Planavtal
Planavtal har tecknats med SSSB för att täcka kontorets kostnader i
samband med upprättandet av detaljplanen.
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STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Stadsbyggnadskontoret ser positivt på utvecklingen av denna
fastighet i ett mycket kollektivtrafiknära läge vid Tekniska
Högskolans tunnelbanestation. Projektet bidrar till att uppfylla
stadens mål om ett ökat tillskott av studentbostäder i ett område
med hög efterfrågan. Studentbostäder på platsen kan bidra till att
attrahera olika befolkningsgrupper till området samt att skapa en
omväxlande stadsbygd med mer liv och rörelse i direkt anslutning
till KTH Campus, en viktig del i Vetenskapsstaden tillsammans
med Stockholms universitet och Karolinska institutet.
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Planförslaget ger möjlighet att öka tryggheten och de arkitektoniska
värdena i området genom att ersätta de slutna sockelvåningarna med
en ny tillbyggnad med aktiverade och öppna bottenvåningar.
Kontoret menar att förslaget tillför nya stadsbyggnadskvaliteter
längs Körsbärsvägen vilket gör att en ny bebyggelse i fem våningar
kan accepteras ur kulturmiljösynpunkt.
Stadsbyggnadskontoret konstaterar att befintlig byggnad har ett
lågmält uttryck som inordnar sig i stadssiluetten. Förslaget som det
presenterades i samrådet är mer påtagligt i stadsbilden och innebär
negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljövården. Framförallt
genom den ökade volymen, men också genom den föreslagna
gestaltningen som riskerar att dominera stadsbilden och den
befintliga byggnaden.
Utvecklingen av fastigheten måste ske i samspel med byggnadens
bärande kulturhistoriska värden och byggnadens exponerade läge i
stadsrummet. Kontoret bedömning är att förslaget därför måste
bearbetas vidare med fokus på en bättre anpassning till
stadslandskapet för att inte riskera skada på riksintresset. Kontoret
ser också behovet av en bearbetning utifrån en större hänsyn till
byggnadens befintliga kulturvärde samt en bättre integrering i
helhetsmiljön kring Körsbärsvägen.
Kontoret kan vidare konstatera att förslaget behöver utredas vidare
när det gäller miljö, hälsa och säkerhetsfrågor, buller samt
miljökvalitetsnormer för vatten.
Kontorets sammanfattande bedömning är att de inkomna synpunkterna kan hanteras och studeras vidare i det fortsatta arbetet.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av samrådet och att slutligt planförslag
upprättas och ställs ut för granskning.
SLUT

