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SAMMANFATTNING
Planen syftar till att möjliggöra ett uppförande av en ny vattenreservoar inom Uggleviken för att därigenom säkra Stockholms
dricksvattenförsörjning.
Plansamråd för aktuell detaljplan pågick under perioden 1 juni - 7
september 2021. Under samrådet har 24 stycken yttranden
inkommit varav 15 stycken inte hade någon erinran.
Flertalet remissinstanser och sakägare tillstyrker planförslaget men
framför synpunkter i sak, framför allt vad gäller de tekniska
utredningarna, artskyddsförordningen och byggnadens utformning.
Övriga som framfört synpunkter menar att förslaget med placering
inom Nationalstadsparken och riksintresset Stockholms innerstad
med Djurgården inte är förenligt med gällande lagstiftning. De
önskar därför att ny vattenreservoar uppförs på annan plats och att
den befintliga reservoaren bevaras.

Bilagor: Samrådsredogörelse GDPR
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Stadsbyggnadskontoret bedömer att förslaget är förenligt med
lagstiftningen för Nationalstadsparken då anläggningen är att
betrakta som en redan etablerad verksamhet i parken.
Planförslaget innebär en omsorgsfull gestaltning som anpassats till
Nationalstadsparkens mycket höga natur- och kulturvärden liksom
till riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården och bedöms
inte utgöra påtaglig skada på riksintresset.
Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet
föreslås en utökning av planområdet så att befintlig reservoar ingår.
Syftet är att säkra återetablering och kompensation av naturmark
efter rivning. Lokaliseringsutredningen fördjupas och förtydligas så
att bedömningen av föreslagna alternativa placeringar blir mer jämförbara. Tekniska utredningar och artskyddsförordningen förtydligas. Byggnadsvolymen studeras med avseende på dess höjd inom
ramen för föreslagen bräddningsnivå.
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Kontorets sammanfattande bedömning är att de inkomna synpunkterna kan hanteras och studeras vidare i det fortsatta arbetet.
Marken ägs av staten genom Statens Fastighetsverk. Kungen har
dispositionsrätt till marken, dispositionsrätten förvaltas av Kungliga
Djurgårdens förvaltning. Kungliga Djurgårdens förvaltning upplåter
marken genom arrende till Stockholm Vatten och Avfall.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av plansamrådet och att slutligt planförslag upprättas och ställs ut för granskning.
UTLÅTANDE
Syfte
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra ett uppförande av
en ny vattenreservoar inom Uggleviken för att därigenom säkra
Stockholms dricksvattenförsörjning.
Byggnaden kommer att utgöra ett nytt landmärke i stadssiluetten
och ansluter därmed till en tradition där kommunaltekniska anläggningar tillåts manifestera sig i siluetten. Det ställer krav på att den
nya vattenreservoaren utformas med en medveten och omsorgsfull
arkitektonisk gestaltning. Syftet är att den nya vattenreservoaren ska
anpassas till platsens mycket höga kultur- och naturvärden.
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Bakgrund
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Plandata
Planområdet omfattar del av fastigheten Norra Djurgården 1:1,
Uggleviksreservoaren. Området ligger i Lill-Jansskogen, öster om
Östermalms idrottsplats.

Karta över planområdet med omgivningar. Samrådets planområde
markerat med rosa figur.

Pågående detaljplaner i området

Ängsbotten, Dp 2016–02323, samrådsskede
Planen syftar till att möjliggöra bebyggelse för främst bostadsändamål på mark som tidigare använts för industriändamål. Planen
innehåller även park samt en ny vägsträckning och vägbro över
Värtabanan.
Starkströmmen, Dp 2013-14796, granskningsskede
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bebyggelse för kontorsändamål samt för en servicedepå för Norra länken.
Storängsbotten, Dp 2020-09041, samrådsskede
Detaljplanen syftar till att utveckla Idrottsparken inom Storängsbotten för idrott, rekreation, evenemang och hälsovård.
Hjorthagen, Dp 2021-14449, samrådsskede
Hjorthagen utgör del i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. En utveckling av Hjorthagens bebyggelsestruktur med
bostäder och service, och som bidrar till att koppla samman
stadsdelarna bättre, föreslås.
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Gällande detaljplaner

För fastigheten gäller:
- Ob 87032, Områdesbestämmelser för del av norra innerstaden i Stockholm, planen vann laga kraft 1989-05-31.
- Dp 93002A, för Norra Länken delen Värtan, planen vann
laga kraft 1996-10-24.
Markägoförhållanden

Marken ägs av staten genom Statens Fastighetsverk. Kungen har
dispositionsrätt till marken, dispositionsrätten förvaltas av Kungliga
Djurgårdens förvaltning. Kungliga Djurgårdens förvaltning upplåter
marken genom arrende till Stockholm Vatten och Avfall.
Relaterade beslut och styrande dokument
Riksintressen
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Planområdet är beläget inom riksintresset för kulturmiljövården
Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115) som är skyddad
enligt miljöbalken 3 kap 6§.
Planområdet är beläget inom området Ulriksdal-Haga-BrunnsvikenDjurgården som utgör den Kungliga Nationalstadsparken. Nationalstadsparken omfattas av miljöbalken 4 kap 7§ som ska skydda det
historiska landskapet med dess natur- och kulturvärden.
Planområdet ligger inom en central del av FAB 13 Ulriksdal-HagaDjurgården som utgör riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 §
miljöbalken.
Översiktsplan

I översiktsplanens stadsutvecklingskarta är Uggleviken markerad
som skyddat område, Natur-och kulturreservat, nationalstadspark
eller världsarv. Uggleviksreservoaren ligger inom Nationalstadsparken.
Översiktsplan för Nationalstadsparken - Stockholmsdelen

I den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken – Stockholmsdelen anges att Uggleviksreservoaren ligger inom det så
kallade Norra Djurgården parklandskap och naturmiljö.
Inriktningen för Norra Djurgården parklandskap och naturmiljö är
att den fortsatt ska utvecklas för rekreationsanvändning. Grundläggande karaktärer och särskilda kulturhistoriska värden i byggnader,
parker och miljöer ska samtidigt bevaras.
I den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken – Stockholmsdelen nämns att Uggleviksreservoaren sätter sin prägel på
delar av Lill-Jansskogen. I planen anges även att anläggningen
fyller en viktig funktion för stadens utveckling och att det är ange-
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läget att utbyggnader kan genomföras och funktionen därmed
upprätthållas.
Regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS)

I avsnittet om tekniska försörjningssystem i RUFS 2050 lyfts utmaningen att säkerställa tillgången till dricksvatten för den växande
befolkningen som en knäckfråga för framtiden.
Regional vattenförsörjningsplan

Den regionala vattenförsörjningsplanen antogs år 2018, som en del
av RUFS 2050. Planen innehåller en rad förslag och slutsatser för
att möta framtidens vattenförsörjning. I länet behöver stora investeringar göras för att trygga dricksvattenförsörjningen. För att säkerställa god leveranssäkerhet behöver dricksvattensystemet vara
robust. Det förutsätter att ledningsnätet och teknisk utrustning håller
god standard och tillräcklig kapacitet att leverera den mängd vatten
som behövs. Möjligheten till byggnation och utveckling i länets
kommuner är beroende av en trygg tillgång till dricksvatten av god
kvalitet.
Kommunala beslut i övrigt
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Kommunfullmäktige fattade den 27 januari 2020 ett inriktningsbeslut angående investering i ny vattenreservoar i Uggleviken.
Nuvarande förhållanden

Området ligger inom Norra Djurgården som bland annat är ett stort
natur- och friluftsområde inom Nationalstadsparken. Norra Djurgården har en kulturprägel som ännu ger uppfattning om hur Djurgårdslandskapet såg ut under 1600- och 1700-talen, då det var
präglat av den kungliga jaktparken.
Nästan hela utredningsområdet har klassats som ett naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde. Naturmiljön inom och i anslutning
till planområdet är värdefull för ekologiska spridningssamband
såväl lokalt som regionalt. Planområdet är placerat inom en del av
ett kärnområde i ett av stadens ekologiskt särskilt betydelsefulla
områden. Planområdet utgör även en liten del av habitatnätverk för
barrskogsfåglar, groddjur och eklevande arter. Ekbeståndet i
Nationalstadsparken är särskilt värdefullt för parkens naturmiljövärden. Vidare ligger planområdet inom ett kärnområde för Järvakilen som är en av regionens gröna kilar.
Uggleviksreservoaren är en av Stockholms större vattenreservoarer,
ritad av arkitekten Paul Hedqvist och togs i drift 1935. Platsen för
byggnaden betraktades även vid tiden för uppförandet som ett känsligt landskap varför Hedqvist utformade byggnaden i ett utbrett
liggande plan med en pelarhall med höga betongpelare som bär upp
den väldiga vattenbehållaren. Anläggningen är utformad med klas-
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sicistiska attribut i tempelform med pelare och kapitäl. Byggnaden
är uppförd helt i betong och utformningen är starkt förenklad vilket
för tankarna till funktionalismen.
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I Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta är Uggleviksreservoaren markerat med grönt. Det innebär att byggnaden har
höga kulturvärden och att den är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Den befintliga Uggleviksreservoaren på Kattrumpsbackens topp i Lill-Jansskogen togs i drift 1935.
Ritad av arkitekten Paul Hedqvist.

Planförslaget
Syfte och huvuddrag
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en
ny vattenreservoar inom Uggleviken för att därigenom säkra Stockholms dricksvattenförsörjning. Reservoarsvolymen behöver öka
med 50%, från 18 000 m3 till 27 000 m3. Bräddnivån för Uggleviksreservoaren behöver höjas med fem meter för att förbättra leveranssäkerheten, upprätthålla god vattenomsättning och samtidigt hålla
en högre trycknivå i hela innerstaden.
Byggnaden kommer att utgöra ett nytt landmärke i stadssiluetten
och ansluter därmed till en tradition där kommunaltekniska anläggningar tillåts manifestera sig i siluetten. Det ställer krav på att den
nya vattenreservoaren utformas med en medveten och omsorgsfull
arkitektonisk gestaltning. Syftet är att den nya vattenreservoaren ska
anpassas till platsens mycket höga kultur- och naturvärden.

Tjänsteutlåtande
Dnr 2020-02200
Sida 7 (13)

Efter planens genomförande kommer den äldre vattenreservoaren
rivas och platsen återställas till naturmark. Restaureringen av
naturmarken innebär återanvändning av jordmassor från planområdet samt nyplantering av träd. Syftet är att ersätta den naturmark som tas i anspråk av den nya vattenreservoaren.
Förslag till ändringar inför granskning
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Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet
föreslås en utökning av planområdet så att befintlig reservoar ingår.
Syftet är att säkra återetablering och kompensation av naturmark
efter rivning. Lokaliseringsutredningen fördjupas och förtydligas så
att bedömningen av föreslagna alternativa placeringar blir mer jämförbara. Tekniska utredningar och artskyddsförordningen förtydligas. Byggnadsvolymen studeras med avseende på dess höjd inom
ramen för föreslagen bräddningsnivå.
Arkitektonisk idé
Den nya vattenreservoaren uppförs i en riktningslös volym med fem
hörn, en pentagon. Byggnadens fem sidor utförs konkava och hörnen accentueras med en förhöjning vilket innebär att dess avslut
tecknar sig som en krona i stadens siluett. Pentagonformen exponerar flera fasader och bryter ned skalan. De konkava fasaderna
reflekterar ljuset och skapar ett spel mellan ljus och skugga på
byggnaden.
Byggnaden består av tre delar, vattencisternen, pelarsalen och
podiet. Vattencisternen vilar på ett mittorn omgärdat av en pelarsal.
Byggnaden samspelar med den omkringliggande naturen genom de
många pelarna som utgör en suggestiv skog i skogen.
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Vattencisternen vilar på ett mittorn omgärdat av en pelarsal. Källa: Wingårdhs Arkitekter

Byggnaden utförs i betong, gjutna mot brädform. På den övre delen
som rymmer vattencisternen ges fasaderna en dekoration, ett
lansettformat mönster i relief. Den djupa reliefen ger byggnaden en
detaljering som kan upplevas både på nära och långt håll.

Den nya vattenreservoaren gestaltas med längsgående lansettformat mönster i
djup relief . I en av dessa håligheter anornas en häckningsplats för berguv.
Källa: Wingårdhs Arkitekter

Förslag till ändringar inför granskning

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet
föreslås en utökning av planområdet så att befintlig reservoar ingår.
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Syftet är att säkra återetablering och kompensation av naturmark
efter rivning. Lokaliseringsutredningen fördjupas och förtydligas så
att bedömningen av föreslagna alternativa placeringar blir mer
jämförbara. Tekniska utredningar och artskyddsförordningen
förtydligas. Byggnadsvolymen studeras med avseende på dess höjd
inom ramen för föreslagen bräddningsnivå.

Planområdet föreslås utökas så att den befintliga reservoaren ingår, markerat
med röd linje.

Planförslagets konsekvenser
En socialt sammanhållen stad
Trygghet

Uggleviksreservoaren är ett skyddsobjekt vilket innebär att området
kommer att hägnas in. Området där reservoaren är belägen består av
naturmark med stora möjligheter till rekreation. Vid en utveckling
av reservoaren skapas möjligheter att stärka trygghet i området.
Kulturmiljö i en växande stad

Den sammanvägda bedömningen i MKB:n är att de negativa konsekvenserna på kulturmiljön av planförslaget bedöms som måttliga.
Arkitektur och gestaltning

Stockholm ska främja kvalitativ och innovativ arkitektur i alla
skalor. Arkitekturens viktigaste uppgift är att säkerställa att nya
byggnader och platser ger mervärden till staden och invånarna. De
val som görs genom arkitekturen påverkar Stockholmarna för lång
tid framöver och blir en del av det framtida kulturarvet.
Kontorets bedömning är att förslaget håller en hög kvalitativ
gestaltning och kommer att bidra till arkitektoniska mervärden i
staden.
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Grön och vattennära stad

Sammantaget bedöms detaljplanen medföra små till måttliga negativa konsekvenser för naturmiljön och den biologiska mångfalden i
området.
Kulturliv, idrott och rekreation

Planförslaget bedöms inte påverka rekreationsvärdena i Nationalstadsparken eller värdena i riksintresset för friluftsliv.
Teknisk försörjning

Att bygga nya kommunaltekniska anläggningar är en självklar del i
stadsutvecklingen och skapar förutsättningar för en väl fungerande
stad och goda livsmiljöer på lång sikt.
Planprocess
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Process
Planarbetet bedrivs med utökat förfarande. Samråd för miljökonsekvensbeskrivningen har skett parallellt med detaljplanen.
Nästa tillfälle som ärendet ska redovisas för stadsbyggnadsnämnden
blir när stadsbyggnadsnämnden ska godkänna detaljplaneförslaget
och överlämna det till kommunfullmäktige för antagande.
Plansamråd för aktuell detaljplan pågick under perioden 1 juni - 7
september 2021. Information om samrådet skickades ut enligt sändlista till remissinstanser och berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen. Samrådsförslaget visades i Tekniska Nämndhuset samt
på stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner. Annons om samråd publicerades i Mitt i Östermalm den 5
juni 2021 samt i DN och SvD den 2 juni 2021.
På grund av pågående pandemi har inte något publikt samrådsmöte
hållits under samrådstiden. Möjligheten att kontakta ansvariga
stadsplanerare för att ställa frågor har funnits under samrådstiden
Tidigare ställningstaganden i ärendet
Ärendet behandlades i stadsbyggnadsnämnden 28 maj 2020 vid
beslut om planstart. Nämnden beslutade om planstart i enlighet med
stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande.
Samlade synpunkter och stadsbyggnadskontorets
ställningstagande
Under samrådet inkom 24 stycken yttranden varav 15 stycken inte
hade någon erinran.
Flertalet remissinstanser och sakägare tillstyrker planförslaget men
framför synpunkter i sak, framför allt vad gäller de tekniska utredningarna, artskyddsförordningen och byggnadens utformning.
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Övriga som framfört synpunkter menar att förslaget med placering
inom Nationalstadsparken och riksintresset Stockholms innerstad
med Djurgården inte är förenligt med gällande lagstiftning. De
önskar därför att ny vattenreservoar uppförs på annan plats och att
den befintliga reservoaren bevaras.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att förslaget är förenligt med lagstiftningen för Nationalstadsparken då anläggningen är att betrakta
som en redan etablerad verksamhet i parken. Planförslaget innebär
en omsorgsfull gestaltning som anpassats till Nationalstadsparkens
mycket höga natur- och kulturvärden liksom till riksintresset
Stockholms innerstad med Djurgården och bedöms inte utgöra
påtaglig skada på riksintresset.

Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2022-03-09, Dnr 2020-02200

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet
föreslås en utökning av planområdet så att befintlig reservoar ingår.
Syftet är att säkra återetablering och kompensation av naturmark
efter rivning. Lokaliseringsutredningen fördjupas och förtydligas så
att bedömningen av föreslagna alternativa placeringar blir mer jämförbara. Tekniska utredningar och artskyddsförordningen förtydligas. Byggnadsvolymen studeras med avseende på dess höjd inom
ramen för föreslagen bräddningsnivå.
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Kontoret bedömer att detaljplanens genomförande kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL 4 kap 34§
eller MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver göras. Miljöbedömningen avser planförslagets påverkan på kultur- och naturmiljö samt rekreation och friluftsliv. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats.
Tidplan
Utifrån att erforderligt underlag för detaljplanens framtagande
levereras enligt uppsatt projekttidplan samt att inga nya,
oförutsedda omständigheter blir kända eller tillkommer under
planprocessen förväntas följande tidplan:
Godkännande SBN
Antagande KF

september 2022
november 2022

Planavtal
Planavtal har tecknats med byggaktören för att täcka kontorets
kostnader i samband med upprättande av detaljplanen.
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STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Stockholms kraftiga tillväxt innebär ytterligare behov av kapacitet
och teknisk funktion i stadens försörjningssystem. Dricksvattnet är
vårt viktigaste livsmedel och det är avgörande att långsiktigt trygga
dess kvalitet och kvantitet. Planens genomförande är ett nödvändigt
bidrag för att säkra Stockholms dricksvattenförsörjning för flera
generationer framåt.
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Förslaget innebär att den befintliga Uggleviksreservoaren ersätts
med en ny anläggning, strax söder därom. Lokaliseringsutredningen
har pekat på fördelarna att placera den nya reservoaren i anslutning
till befintlig huvudvattenledning inom förbrukningsområdet. Det
innebär att parkmark inom Nationalstadsparken tas i anspråk. Inför
granskning föreslår stadsbyggnadskontoret att planområdet utökas
till att även omfatta den befintliga vattenreservoaren, syftet är att
säkra återetablering av naturmark efter rivning.
Stadsbyggnadskontoret har bedömt att lokaliseringsutredningen ska
fördjupas till granskningen. Bedömningen av utredningens lokaliseringsalternativ (Uggleviken, Hjorthagen, Loudden och Vanadislunden) behöver bli mer likvärdiga med avseende på påverkan på
natur, kultur, funktion, ekonomi och rekreation.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att förslaget är förenligt med lagstiftningen för Nationalstadsparken då anläggningen är att betrakta
som en redan etablerad verksamhet i parken. Den aktuella förnyelsen av infrastrukturen möjliggör en väsentlig förbättring av funktionen med avseende på dricksvattenförsörjningen och människors
hälsa.
I den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken –Stockholmsdelen anges att Uggleviksreservoaren fyller en viktig funktion
för stadens utveckling och att det är angeläget att utbyggnader kan
genomföras och att funktionen därmed kan upprätthållas.
Planförslaget innebär en omsorgsfull gestaltning som anpassats till
Nationalstadsparkens mycket höga natur- och kulturvärden liksom
till riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. Den nya
vattenreservoaren uppförs i en riktningslös volym med fem hörn, en
pentagon. Hörnen accentueras med en förhöjning vilket innebär att
dess avslut tecknar sig som en krona mot himlen. Byggnaden
kommer att utgöra ett nytt landmärke och ansluter därmed till en
tradition där kommunaltekniska anläggningar tillåts manifestera sig
i stadsiluetten. Dess utbredning är dock begränsad och bedöms inte
utgöra påtaglig skada på riksintresset.
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Stadsbyggnadskontoret föreslår att vattenreservoarens volym
studeras ytterligare i syfte att minska dess höjd, inom ramen för
föreslagen bräddningsnivå.
Kontorets sammanfattande bedömning är att de inkomna synpunkterna kan hanteras och studeras vidare i det fortsatta arbetet.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden
godkänner redovisningen av plansamrådet och att slutligt
planförslag upprättas och ställs ut för granskning.
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