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1

INLEDNING

Utredningen om fatt ar fast igheten Öskaret 1 i Sabbatsbergsom rådet . Fastigheten ligger
inom st adsdelen Vasast aden nära Sankt Eriksplan, Odenplan och Vasaparken. Öskaret
1 som ägs av Castellum om f att ar cirka 7 400 kvm . På denna fast ighet finns det
byggnaden till f öre dett a St ockholm Vat ten (tidigare St ockholm s Gasverk) uppförd i
jugendst il. Fast igheten visas i kart an nedan. (Se f igur 1 .)

Figur 1 Öskaret 1 inom stadsdelen Vasastaden
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1 .1

BA KGRUND

Sabbat sbergsom rådet är ett av de kvarstående st örre ut vecklingsom rådena i
innerstaden med potent ial at t ut vecklas till en at t rakt iv och upplevelserik blandad och
sam m anhållen st adsdel.
Ur ett regionalt perspektiv är Sabbat sberg väl sam m ankopplat genom
kollekt ivt raf iksf örbindelser, m en på stadsdelsnivå är om rådet säm re kopplat och
präglat av barriärer. Höjdsk illnader, stödm urar och anonym a fasader genererar
bristf ällig t illgänglighet , bristf ällig orient erbarhet och otrygghet. Inom om rådet saknas
tydliga m ötesplatser och de som f inns är direkt knut na till sj ukhuset . I anslutning t ill
om rådet finns et t klust er av parker och gröna rum vilket det annars råder brist på i
Vasast an och på Norrm alm . Vasaparken karakt äriseras av puls, rörelse och lek m edan
Sabbat sbergsparken präglas av sin lugna och gröna at m osf är m ed kulturhist oriska
kvalit et er.
Et t om fatt ande analys och utredningsarbet e har gjort s sedan planarbet et inleddes
201 8. Programarbet et ut redde och visade på att det var m öjligt at t bät t re koppla
Sabbat sbergsom rådet m ed sin om givning. Förslag på nya kopplingar, ny bebyggelse
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och nya f unktioner visade på olika m öjligheter at t lösa uppgift en. Nivåskillnaderna
visades kunna hanteras för att överbrygga dessa som barriärer. Skissförslag,
utredningar och analyser har let t fram t ill et t ant al kvalit et er som bör vara vägledande i
fort satt arbete.
Det f ort satt a planarbet et föreslås ske i flera separat a det aljplaner där Öskaret 1 har en
egen det alj plan. Det t a för att förut sätt ningarna är olika för de olika fast ighet erna och
för att en genom f örbarhet f ör såväl respektive fastighet som om rådet som helhet sk a
bejakas.
1 .2

FÖRUT SÄ T T NINGAR

Förutsätt ningar för den kom m ande bebyggelsen på Öskaret 1 är att Hälsobrunnsgat an
ska kunna användas för at t nå den nya bebyggelsen sam t at t den sk a nås genom
innergårdarna i f ast ighet en.
1 .3

UPPDRA GET S OM FAT T NING
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Tyr éns uppdrag innefatt ar at t göra en traf ikut redning där alla trafikslag beskrivs, både
i nutid och i framt id när byggnat ionen är klar. Utredningen kom m er dessutom att
beskriva parkeringsbehovet f ör både cyk el och bil. Traf ikut redningen ska ses som et t
underlag till det pågående planarbet et.
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2

NULÄ GESBESKRIVNING

I det ta kapitel kartlägger ut redningen den befint liga traf iksit uationen och t ydliggör hur
förutsätt ningarna ser ut f ör en f ramtida utveckling av om rådet.
2 .1

GA T UST RUKT UR
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Hälsobrunnsgatan har en gångbana på norra sidan som är 2,5 m et er bred och en
dubbelrikt ad körbana som är cirka 5,5 m et er bred sam t räcke på södra sidan. (Se f igur
2.)

Figur 2 Hälsobrunnsgatan

Torsgatan, som är nyligen om byggd, har på norra sidan en gångbana på tre m et er och
en enkelriktad cykelbana på 2,25 m et er sam t angöringsfickor. Gatan har en
dubbelriktad körbana sam t en enkelrikt ad cyk elbana och bred gångbana på södra
sidan.
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2 .2

GÅ NGT RA FIK

Öskaret 1 angränsas av t vå huvudgator; Torsgat an på södra sidan och Tegnérgatan på
öst ra sidan och lokalgat orna Hälsobrunnsgat an och Torsgränd. Alla gat orna förutom
Torsgränd har lutningar under 5% vilket underlätt ar gångt rafiken.
De m ålpunkt er inom om rådet som kan ant as generera ett gångflöde idag är
vårdenhet erna vid Olivecronas väg – Dalagatan, bost äderna längs Olivecronas väg och
vid korsningen Hälsobrunnsgat an – Tegnérgat an sam t gym nasieskolan och
folkhögskolan vid Hälsobrunnsgatan.
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År 201 7 gjordes en gångt rafikm ätning på huvudgatorna runt Sabbatsbergsom rådet .
Enligt m ät ningen år 201 7 får Torsgat an 3 500 gående per dygn och Tegnérgatan f år
4 000 gående per dygn. (Se f igur 3.) Inga m ätningar av gångflöden finns för
Hälsobrunnsgatan och Torsgränd m en det rör sig int e m ånga gående på dessa gator.

Figur 3 Gångtrafik kring Öskaret 1 (mätår 2017)
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2 .3

CYKELT RA FI K

Torsgatan och Tegnérgat an är två av de vikt igast e cykelst råken i om rådet . Torsgatan är
utpekat pendlingsst råk i stadens cykelplan och Tegnérgat an är utpekat huvudst råk i
cykelplanen.
På Tegnérgatan i anslutning t ill Sabbat sbergsom rådet f inns idag cykelbana i västlig
rikt ning och cyk elfält i östlig. Ef ter korsningen m ed Dalagat an sk er cykling på
dubbelrikt ad cyk elbana.
På Torsgat an finns idag nya breda cyk elbanor.
På lokalgat orna Hälsobrunnsgat an och Torsgränd sker cyk ling i blandtraf ik.
Inom området är andelen cyk list er lit en. För cyklist er är det en stor brist at t det int e
finns en gen koppling m ellan Tegnérgat an och Torsgatan.
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Cykelflöden på Torsgat an och Tegnérgatan uppm ät t es år 201 7. Enligt denna m ätning
traf ikeras Torsgat an av 4 000 cyk lister per dygn och Tegnérgat an t rafikeras av 2 500
cyklist er per dygn. (Se figur 4.)

Figur 4 Cykeltrafik kring Öskaret 1 (mätår 2017)
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2 .4

KOLLEKT IVT RAFIK

Med sit t läge m it t i cent rala Stock holm finns et t st ort utbud av kollekt ivt raf ik i närhet en
av Öskaret 1 . De närm ast e tunnelbanestat ionerna till Öskaret 1 är Sankt Eriksplan inom
700 m et ers gångavst ånd, Odenplan inom en kilom et ers gångavstånd sam t T-Cent ralen
m ed närmaste uppgång inom cirka 700-800 m et ers gångavstånd. Vid Sankt Eriksplan
och Odenplan f inns tunnelbanans gröna linjer och även pendeltåg vid Odenplan. Vid TCent ralen finns samt liga tunnelbane- och pendelt ågslinjer sam t f lert al busslinjer och
tåg. För resor med buss f inns st om bussar vid dessa st ationer samt utm ed Odengatan.
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Mer lokalt t rafikeras Barnhusbron, Tegnérgatan och Dalagat an av bussar. Linje 61 , som
traf ikerar st räckan Ruddamm en – Hornsberg, passerar genom Sabbatsberg via
Barnhusbron och Dalagat an. Linje 50, som traf ikerar st räckan Hornsberg – Stora
Lappkärrsberget , passerar på Dalagatan. Båda dessa linjer angör hållplatserna
Tegnérgat an och Sabbat sbergs sjukhus på Dalagat an. (Se f igur 5.) Torsgatan t rafikeras
endast av natt bussar och f lygbussar.

Figur 5 Kollektivtrafik i närheten av Öskaret 1 (Karta:SL)
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2 .5

BILT RA FIK

Torsgatan och Tegnérgat an är vikt iga huvudgat or i Stock holm s cent rala delar och har
en viktig f unkt ion i at t koppla ihop stadsdelar och större gat or och vägar av
regionalkaraktär.
Enligt m ät ningar från 201 7 och 201 8 t raf ikeras Torsgat an av 8 600 fordon per dygn.
Under m ät tillf ället gjordes ingen m ät ning på Tegnérgatan. Trafikflödet på lokalgat an
Hälsobrunnsgatan var under 201 7-201 8 81 5 fordon per dygn. Andelen tungtraf ik var
1 2%. (Se figur 6.) Hälsobrunnsgat an har i dag parkeringsf örbud på båda sidor. På norra
sidan av Torsgat an finns det gatuparkering m ed t axa 3 och 30 m et er lång lastplat s
(f ram för ent rén Torsgat an 26)
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Figur 6 Biltrafik i närheten av Öskaret 1 (mätår 2017)

2 .6

PA RKERING

Fast igheten Öskaret 1 saknar idag egna bilparkeringsplat ser. Det bef intliga huset på
Öskaret 1 har cykelparkering i skyddsrum m et m ed 2st entréer under Barnhusbron och
från stora innergården.
2 .7

VA RUT RA NSPORT

Det befint liga huset på Öskaret 1 tar emot leveranser via 3st ent réer, Torsgatan 22, 26
& 30 (Torsgatan 22 & 30 via lasthissar). Torsgat an 26 och 30 har även ent réer till
avf allsrum i källaren. På norra sidan av Torsgat an finns en lastplat s som är cirka 35
m eter lång.
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3

PLA NFÖRSLA GET

I det ta kapitel beskrivs det huvudsakliga programförslaget . Förslaget present eras och
utvärderas ur ett t raf ikperspekt iv.
Planförslaget innehåller t vå nya kontorsbyggnader i f astigheten Öskaret 1 (Se figur 7.).
De kom mande två byggnaderna har en BTA på 1 0 31 5 kvm som är avsedda f ör
kontorsändamål. Dessa t vå byggnader kom m er at t ha entréer m ot Hälsobrunnsgat an
som nås f rån fast ighetens innergård.

Figur 7 Nya kontorsbyggnader på Öskaret 1 (Bild: FOJAB Arkitekter)
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I sam band m ed den kom m ande bebyggelsen kom m er det att anläggas en ny gångbana
på södra sidan av Hälsobrunnsgat an m ed t vå gångpassager enligt illust rat ionen nedan.
(Se figur 8.) Dagens parkeringsförbud kom m er at t gälla längs denna gångbana.

Figur 8 Ny gångbana med gångpassage på södra sidan av Hälsobrunnsgatan

Den generella visionen för fast ighet en Öskaret1 beskrivs nedan.
Enligt Stockholm s stads t jänst eutlåt ande 2020 sk a en utveckling av fast ighet en ska:
• St ärka det rum sliga sam m anhanget längs m ed Hälsobrunnsgatan genom ny
bebyggelse med entréer och lokaler.

Uppdrag: Öskar et trafikutr edning,
Best ällare: BRO Sabbatsberg 24 AB

2021 -02-1 6
Slutrapport
1 1 (1 3)

•
•
•
•
•

3 .1

Förhålla sig till kvart eret s befint liga bebyggelse och st adssiluet t en från vat tnet
m ed avseende på höjd och skala.
Säkerställa den befint liga byggnadens kulturhist oriska värde.
Förbätt ra direkt kopplingen m ellan Hälsobrunnsgatan och Sabbat sbergsplat ån.
Säkerställa goda kont orsm iljöer m ed avseende på nivåskillnader och
ljusf örhållanden.
St ärka Torsgat ans och Tegnérgat ans gat urum genom at t st udera att öppna upp
bot tenvåningen i bef int lig byggnad m ed lokaler och entréer.
GÅ NGT RA FIK

En ny gångbana planeras at t anläggas på södra sidan av Hälsobrunnsgat an. Gångbanan
ska st räcka sig m ellan de två t illkom m ande byggnaderna enligt illust rationen nedan.
(Se figur 9.) Gångbanan kom m er at t vara två m et er bred m ed två föreslagna
gångpassager framf ör varje byggnad. Gångpassagerna innebär förslagsvis en
avsm alning av gat an från 5,6 m eter till 3,5 m et er enligt illust rat ionen nedan. Slutgilt ig
utf orm ning kan best ämm as under syst emhandling. Genom at t korsa vägen kan
fotgängare fortsät t a gå på gångbanan som ligger på norra sidan av Hälsobrunnsgat an.

Figur 9 Ny gångbana med föreslagna gångpassager på södra sidan av Hälsobrunnsgatan
3 .2

CYKELT RA FI K

Cykelinf rastrukturen kom m er att vara oförändrad. Cyk ling på Hälsobrunnsgat an
komm er sk e i blandtraf ik som idag.
3 .3

KOLLEKT IVT RAFIK

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-09-28, Dnr 2020-14079

Planförslaget påverkar int e kollekt ivtraf iken.
3 .4

BILT RA FIK

Biltrafiken kom m er att vara oförändrad. Den nya bebyggelsen kom m er at t ge en
m arginell ökning på Hälsobrunnsgat an och Torsgatan i f orm av enst aka leveranser och
angöringar.
3 .5
3.5.1

PA RKERING
CYKELPARKERING

Cykelparkering är en vikt ig del av St ock holm s infrastrukt ur då cyk landet ökar kraf t igt .
St aden har tagit fram rikt linjer f ör hur m ånga cykelparkeringar som behövs vid
nyprodukt ion av olika verksam heter. Riktlinjerna för kontor innebär 1 0–20
platser per 1 000 kvm BTA.
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Riktlinjerna ger att t ot alt 1 03–206 cykelparkeringsplat ser ska f innas för den
komm ande kont orsverksam het en i Öskaret 1 . Det t a innebär 0,2–0,4 platser per
anställd, räknat ut ifrån att en anst älld har 20 kvm av den totala kontorsytan.
Ef tersom st adens riktlinjer är ut form ade i spann finns det m öjlighet at t anpassa ant alet
cykelparkeringsplat ser ef ter de specifika förutsät t ningar som finns inom varje
nybyggnadsprojekt . Med anledning av Ösk aret s cent rala lokalisering nära service och
cykelst råk finns goda f örutsät tningar f ör at t använda cyk el. Därf ör rekom m enderas de
högre värdena i int ervallen at t användas vid beräkning av antal cyk elparkeringar.

3.5.2

BILPARKERING

St ockholm s st ad har idag ingen gällande parkeringsnorm f ör nybyggnation av kont or.
En utredning av bilparkeringsbehov sk er ist ället inom varje projekt och godkänns
sedan m ed detaljplan och bygglov. Et t parkeringst al på 1 –4 platser/ 1 000 m 2 BTA
är förekomm ande för innerstadsprojekt , och int ervallet användes ex empelvis inom
Hagast aden. Int ervallet ger för Öskaret 1 ca 1 0–41 parkeringsplat ser f ör kontorsytan i
de t vå kom m ande byggnaderna. Det innebär 0,02–0,08 platser per anst älld, räknat
utif rån at t varje anställd har 20 kvm av totala kontorsytan.
Ef tersom Öskaret 1 ligger i innerst aden bör även et t parkeringst al på 0 beakt as i vidare
utredning. Et t st arkt argum ent för att använda parkeringst alet 0 är närhet en till
kollekt ivt raf ik och möjligheten at t cykla. Om det finns särskilda behov av
parkeringsplatser kan närliggande parkeringshus, då särsk ilt Aim o Parks
parkeringsgarage på Torsgat an 1 2, utnytt jas. Cast ellum äger dett a garage samt även
det i kv Klassf öreständaren och har därf ör goda förutsät tningar f ör att hant era denna
fråga och t illräcklig kapacitet finns i garaget . Här kan det finnas m öjlighet för företag
inom Öskaret 1 at t använda dessa parkeringsplat ser vid behov.
Behov på parkering för rörelsehindrade m åste hanteras via Torsgatan eft ersom
Hälsobrunnsgatan är f ör sm al för det ta ändamål. Det finns tillgänglig koppling m ellan
huset på Torsgat an och nya kontoren ef tersom det inte finns nivåskillnader.
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3 .6

VA RUT RA NSPORT OCH A NGÖRING

Varutransport kom m er sk e via Torsgatan. Där finns idag last platser. De tillkom m ande
kontorshusen har inga om fat tande behov av varut ransport er. Det handlar m est om
kontorsmat erial m.m. som bedöm s sk e några fåt al gånger i m ånaden.
Angöring kom m er ske via Hälsobrunnsgat an och Torsgatan.
Parkering för rörelsehindrade sk a enligt Plan- och Bygglagen (PBL) placeras inom 25
m gångavstånd t ill ent ré. Om m öjligt sk a park eringsplat sen enligt St ockholm st ads
egna rikt linjer finnas inom 1 0 m från ent ré. Tidsbegränsningen f ör parkeringen ska
vara m inst 3 t im m ar. Vid behov kan det ta lösas via angöringsf ick orna på Torsgat an
som sedan har en tillgänglig koppling t ill de nya kont oren.

Uppdrag: Öskar et trafikutr edning,
Best ällare: BRO Sabbatsberg 24 AB

2021 -02-1 6
Slutrapport
1 3(1 3)

