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SAMMANFATTNING
Planarbetetsyftar till att pröva en utökning av denbefintliga
restaurang-och hotellverksamheten
vid Källhagensvärdshusmed
en ny byggnadför hotellrum samtett nytt orangeriinom del av
fastighetenNorra Djurgården1:1. Planområdetligger utmed
Djurgårdsbrunnsvägen,
i direkt anslutningtill Villa Källhagen.
Förslagetinnebäratt en ny hotellbyggnaduppförs
på befintlig hårdgjordparkeringsytavid Djurgårdsbrunnsvägen
straxnordostom värdshusbyggnaden
och att ett nytt orangeri
uppförsi anslutningtill befintlig värdshusbyggnad
mot
Djurgårdsbrunnsviken.
Då planområdetligger inom riksintresseför
kulturmiljövårdenStockholmsinnerstadmedDjurgårdenoch inom
Nationalstadsparken
ska förslagetsplaceringoch utformning
studerasi förhållandetill platsenskultur- och naturvärden.
Marken ägsav StatensFastighetsverk.Kungenhar dispositionsrätt
till marken.Dispositionsrättenförvaltasav Kungliga Djurgårdens
förvaltning somupplåtermarkengenomarrendetill Villa
KällhagensFastighetAB.
Planarbetetbedömskunnainnebärabetydandemiljöpåverkanvad
gäller kulturmiljö och kommerdrivasmed utökat förfarande.
Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
start.stockholm

Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
beslutar
att påbörjaplanarbete.
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UTLÅTANDE
Syfte
Detaljplanenssyfte är att möjliggöra en utökning av denbefintliga
restaurang-och hotellverksamheten
vid Källhagensvärdshusgenom
att prova en ny byggnadmedhotellrum samtett orangeriinom del
av fastighetenNorra Djurgården1:1.
Platsensexponeradeläge inom riksintressetför Stockholms
innerstadmedDjurgårdenochNationalstadsparken
innebäratt
förändringarskaskemedhänsyntill stadsbildsamtkulturvärden.
Nybyggnadenska till sin utformning och volym underordnasig den
befintliga bebyggelsenoch ska anslutatill Djurgårdensarkitektur.
Genomen hög arkitektoniskverkshöjdpå föreslagenbebyggelse,
skaprojektetbidra till mervärdeni kulturlandskapetoch förstärka
Djurgårdensomrekreativmålpunkt.En utveckling av verksamheten
skastärkaStockholmsattraktivitetoch besöksnäring.
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Då byggnationenskerinom ett svagtgrönt sambandinom
Nationalstadsparken
finns det möjlighet inom projektetatt stärka
platsensnaturvärdengenomen utveckling av marken.
I planprocessen
prövasom den tänktaanvändningenoch
utformningenär lämplig.
Bakgrund
Villa Källhagenär en välkändanrik restaurangmed rötter från
1700-taletbelägenpå Norra Djurgården.
Villa KällhagenFastighetsAB har ansöktom en ändringav
detaljplanenför att möjliggöra en utbyggnadav hotellverksamheten
med nya hotellrum och nybyggnadav ett orangeriför att utveckla
verksamheten.
Plandata
Planområdetingår i Ladugårdsgärdet
och omfattardel av
fastighetenNorra Djurgården1:1 där Villa Källhagenoch
angränsande
hårdgjordyta med parkeringingår. Områdetangränsas
i norr av Djurgårdsbrunnsvägen
och Ladugårdsgärdets
öppna
landskapsrum,i västerav det öppnafältet framför Sjöhistoriska
museetoch i söderav Djurgårdsbrunnsviken
med tillhörande
strandpromenad.
Mellan Villa Källahagenoch parkeringensträcker
sig det bredaparkstråket”Corson”, en rest från
Stockholmsutställningen
1930. Stråketär ett kulturhistoriskt
värdefullt kommunikationsstråki anslutningtill museistråketmed
Sjöhistoriskamuseet,Tekniskamuseet,Etnografiskamuseetoch
kompletterarstrandpromenaden
runt Djurgårdsbrunnsviken.
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Översiktskartamedungefärlig planområdetmarkeratmedsvart cirkel.
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Gällande detaljplaner

För fastighetengäller:
- Ob 87032,Områdesbestämmelser
för Norra och Södra
Djurgården,som vannlaga kraft 1989-05-31.Dessainnebär
utökadbygglovsplikt avseendeom- och tillbyggnadsamt
rivning av befintlig bebyggelse.Områdetutgör en
kulturhistorisktsärskilt värdefullmiljö. Byggnadersomär
särskilt värdefullaur historisk,kulturhistorisk,miljömässig
eller konstnärligsynpunkteller somingår i ett
bebyggelseområde
av dennakaraktärfår enligt 3 kap 12 §
plan-ochbygglageninte förvanskas.
- Dp 2005-07818för Källhagen,del av Norra Djurgården1:1,
planenvannlagakraft 2006-06-12.Planenangerrestaurang,
konferensverksamhet
och hotell.
Markägoförhållanden

Marken ägsav StatensFastighetsverk.Kungenhar dispositionsrätt
till marken.Dispositionsrättenförvaltasav Kungliga Djurgårdens
förvaltning somupplåtermarkengenomarrendetill Villa
KällhagensFastighetAB.
Relaterade beslut och styrande dokument
Riksintressen

Planområdetligger inom riksintresseför kulturmiljövården
(AB115) StockholmsinnerstadmedDjurgården.Detta innebäratt
områdetenligt Miljöbalkens (1998:808)3 kap 6§ sålångt som

Sida 4 (16)

möjligt skaskyddasmot åtgärdersompåtagligtkan skadanaturoch kulturmiljön.
Aktuellt planområdeår belägetinom nationalstadsparken
UlriksdalHaga-Brunnsviken-Djurgården
som skyddasenligt Miljöbalkens
(1998:808)4 kap 7§ och omfattasav översiktsplanför
nationalstadsparken.
Inom en nationalstadspark
får ny bebyggelse
och nya anläggningarkomma till ståndoch andraåtgärdervidtas
endastom det kan skeutan intrångi parklandskapeller naturmiljö
och utan att det historiskalandskapetsnatur- och kulturvärdeni
övrigt skadas.
Översiktsplan

I översiktsplanensstadsutvecklingskarta
är planområdetmarkerat
som skyddatområde,Natur-ochkulturreservat,nationalstadspark
eller världsarv. Planområdetligger inom Nationalstadsparken.
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Översiktsplan för Nationalstadsparken - Stockholmsdelen

I den fördjupadeöversiktsplanenför Nationalstadsparken
– Stockholmsdeleningår områdeti den del av Djurgårdensombenämns
Museiparken
. Översiktsplanens
bilaga för Nationalstadsparken
angeratt museiparkenskabevarasoch utvecklasför rekreation,
museeroch evenemangsamtatt museiparkenutgör ett viktigt
besöks-och turistmål.För att bibehållaområdetsattraktivitet
behöververksamheteroch anläggningarvidareutvecklas.Inom
områdetfinns möjlighetertill förändringunderförutsättningatt dess
karaktärsamtnatur- och kulturvärdenbevaras.
Stockholms byggnadsordning

I Stockholmsbyggnadsordningingår planområdetNorra
Djurgårdensomär en del av Nationalstadsparken.
Byggnadsordningen
angeratt storadelar av Djurgårdenutgörsav
denregionalagrönakil somär karaktärsskapande
för natur- och
kulturlandskapeti Stockholm.Som vägledningangesatt en
arkitektoniskidé med stödi stadslandskapets
natur- och
kulturvärdenska varadrivandei gestaltningenav tillkommande
bebyggelse.
Nuvarande förhållanden
Markanvändning
Villa Källhagenär planlagtsomkvartersmark.Marken användsför
hotell, restaurang-och konferensverksamhet.
Som störredelenav
Nationalstadsparkens
stockholmsdelär omkringliggandemark,
inklusive denhårdgjordaytanmed parkeringar,inte planlagtutan
att denomfattasav Områdesbestämmelse
för Norra och Södra
Djurgården,Ob 87032.
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Stadsbild och karaktär
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Flygfoto över planområdetsettfrån Ladugårdsgärdet.Foto Google.

Områdetkännetecknasframförallt av parklandskapmed ett antal
framträdandemuseibyggnader
och någraambassader.
Villa
Källhagentecknarsig i landskapetgenomen tydlig
byggnadskomposition
med en högrehuvudbyggnadi landskapets
längdriktningoch en lägre flygelbyggnadsomriktar sig ut i parken.
Villa Källhagentillsammansmed denäldre världshusbyggnaden,
Rödastuganfrån 1817, omgesav en rik trädvegetationsomger
karaktärav anläggningi parkmiljö. Bebyggelsenmed högaträd
kontrasterartill de öppnaslätternapå Gärdet.Strandpromenaden
med parkliknandeomgivninghåller sammanområdet.Norr om
områdetfinns Ladugårdsgärdets
öppnafält varifrånbebyggelsenär
väl synlig. Mot söderär byggnadernasynliga från
strandpromenaden
på norra och södrasidanav
Djurgårdsbrunnsviken.
Det öppnasambandetmellan
Ladugårdsgärdet
ochDjurgårdsbrunnsviken
(västerom
Sjöhistoriskamuseet)respektiveDiplomatstadenoch Sjöhistoriska
museetär medvetetgestaltatför att bevaraöppenheteni landskapet.
Den asfalteradeobebyggdaplatseni anslutningtill
Djurgårdsbrunnsvägen
bidrar till landskapetsöppenhet.Trädraden
med äldrelindträd längsDjurgårdsbrunnsvägen
utgör ett viktigt
inslag för områdetskaraktäroch naturvärden.
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Vy motKällhagenfrån Ladugårdsgärdets
öppnafält. Foto Marge Arkitekter.

Orienteringskartamedviktiga siktlinjer.

Sida 7 (16)

Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2022-04-06, Dnr 2021-17359

Vy motSjöhistoriskamuseetfrån parkstråket”Corson”. Foto Marge Arkitekter.

Vy mot promenadstråk”Corson” mot väst. Foto Marge Arkitekter.

Vy motDjurgårdsbrunnsvikenfrån parkeringen.Foto Marge Arkitekter.
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Vy motGärdet och Kaknästornetfrån parkeringen.Foto Marge Arkitekter.

Kulturmiljö
Villa Källhagenligger längsDjurgårdsbrunnsvägen
där vägen
övergåri Ladugårdsgärdets
öppnalandskapsrum.Baksidanöppnar
sig mot ett trädgårdsrumoch Djurgårdsbrunnsvikens
vattenoch
strandpromenad.
NuvarandeVilla Källhagenuppfördes1989 men
verksamhetensom värdshushar anorlångt tillbaka i tiden.Från
1817 fram till att nuvarandeVilla Källhagenuppfördeshar
restaurangverksamhet
bedrivits i RödaStugan,som fick flyttas ca
15 meterför att ge plats åt dennya byggnaden.En kort period i
början av 1900-taletlåg verksamheten
nereochRödastugan
fungeradesomplatskontortill Stockholmsutställningen
1930 vars
huvudsakligautställningsområde
låg på denöppnaplanenframför
Sjöhistoriskamuseet.
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Ladugårdsgärde
har fått sitt namnefter denkungliga ladugårdsom
undermedeltidenlåg vid Nobelparken.Gärdetvar en del av gårdens
odlings- och betesmarker.Det är framför allt användningensom
militärt exercisfältsomgett Ladugårdsgärde
dessprägel.
Exercisfältethadesin glansperiodunderKarl XIV Johan,somlät
röja, dräneraoch planaut Ladugårdsgärdet
till denöppnaoch flacka
karaktärdet har i dag.Ladugårdsgärde
är Nationalstadsparkens
störstaöppnayta och utblickarnaär vida.I söderär
Djurgårdsbrunnsvägen
gränsoch följer den sträckning
jaktparksstängslet
hade.
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I LänsstyrelsensVård- och utvecklingsplanför Nationalstadsparken
gesen samladbild av intentioner,mål och riktlinjer för Kungliga
Nationalstadsparken.
För Museiparkendär Villa Källhagenär
belägenfinns följandeskrivningarrelevantaför aktuellt
planområde.
Under värdensombör tastillvara och utvecklasstår:
Det samladestrandområdetmedpromenadstråk,
omväxlandevegetationoch parkartadeöppna ytor berättar
om en lång kontinuitetsompromenadstråkoch plats för
evenemang– från Stockholmsutställningen
1930 till dagens
konsertverksamhet.
Det öppnasambandetmellan
Ladugårdsgärdetoch Djurgårdsbrunnsviken(västerom
Sjöhistoriskamuseet)är medvetetgestaltatför att bevara
öppenheteni landskapet.I detta ingår ocksåfriytorna kring
Källhagensvärdshus.
En viktig historisk siktlinje är den såkalladeCorson,huvudgatan
från Stockholmsutställningen
1930, vilken låg där Villa Källhagen
ligger idag. Även om ingen av de ursprungligabyggnadernalängre
finns kvar, utgör denett historisktmotiv somfortfarandeär
avläsbartlängsmed Villa Källhagenshuvudbyggnad.
I målbilden för landskapoch bebyggelsestår:
Det öppnalandskapspartietmellanDiplomatstadenoch
Sjöhistoriskamuseetskavärnas.
I Stadsmuseets
kulturhistoriskaklassificeringskartaär Villa
Källhagenoklassificeraddå anläggningenuppfördesefter1960talet.Byggnadenritadesav arkitekt Krister Bjurström och är ett väl
genomförtexempelpå nyfunktionalistiskbyggnad.Rödastuganär
grönklassad.Det innebäratt byggnadenhar högakulturvärdenoch
att denär särskilt värdefull från historisk,kulturhistorisk,
miljömässigoch konstnärligsynpunkt.
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Villa KällhagenmedRödastuganseddfrån strandpromenaden.

Trafik och kollektivtrafik
Planområdetangörsvia Djurgårdsbrunnsvägen
som trafikerasav
busslinje69. Inom denstoraparkeringenfinns ca130 pparkeringsplatservaravca 25 platserär förhyrda för Villa
Källhagensgäster.Beläggningenpå parkeringensom Villa
Källhagendelvis tar i anspråkär låg underlågsäsong,men hög vid
störreevenemang.
För Sjöhistoriskafinns en besöksparkering
i direkt anslutningtill
museet.PåDjurgårdsbrunnsvägen
framför amerikanskaambassaden
finns en stor allmänparkering.
Vattenfrågor
Planområdetingår i Strömmenstekniskaavrinningsområde.
Strömmenär en vattenförekomstenligt EU:s vattendirektiv,vilket
innebäratt det finns miljökvalitetsnormersom skauppfyllas för
vattenförekomsten.
Naturvärden
Huvuddelenav planområdetutgörsav redanianspråktagnaoch
hårdgjordaparkeringsplatser.
Planområdetbefinnersig dock i ett
kärnområdei stadensESBO-nätverk,i ett grönt svagtsamband
inom RUFS samtinom habitatnätverketför groddjur.Då
byggnationenskerinom ett svagtgrönt sambandbör det inom
detaljplanenstuderashur det inom planområdetkan ske
förstärkningav ek- och/ellergroddjurshabitatetsamtförstärkningav
ekosystemtjänsterna.
Strandskydd
För Djurgårdsbrunnsvikengäller strandskyddenligt miljöbalken för
strandoch vattenområden
inom 100 meterfrån strand.
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Luft
Miljökvalitetsnormenför luft klaras för planområdet.
Förorenad mark
Det finns idag ingen kännedomom markföroreningarpå platsen.
Markföroreningarkan ändåförekommaom det har bedrivits
verksamhet,spill eller dumpningpå platsensommiljöförvaltningen
inte fått kännedomom, alternativtkan det finnas fyllnadsmassorav
varierandesammansättning
och ursprunginom fastigheten.
Buller och vibrationer
Planområdetutsättsför trafikbuller från Djurgårdsbrunnsvägen.
För
verksamhetersåsomhotell, orangerifinns inga riktvärdenavseende
trafikbuller utomhus.
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Marken inom planområdetutgörsav lera. Vid byggnationpå
lermarkintill vägarfinns risk för att passerande
trafik orsakar
vibrationeri byggnaderna.Dettakan ge upphovtill olägenhetför
människorshälsa.
Översvämningsrisk
Skyfallsmodelleringför Stockholmsstadvisar att det idag finns
flera platserinom planområdetdär det riskeraratt samlasvattenvid
ett kraftigt skyfall.
Planförslaget
Förslag som ligger till grund för detaljplanen
Förslagetsyftar till att utökakapaciteteni Villa Källhagenshotell
och konferens.Platsensom föreslåsför nybyggnationligger strax
österom Villa Källhagen.Idag användsden för parkeringsändamål
och utgörsav en hårdgjordyta omgivenav växtlighet.Här föreslås
att en ny paviljongliknandebyggnadplacerassomkomplementtill
Villa Källhagenshuvudbyggnad.Byggnadeninnehållerhotellrum,
konferensrumsamtspa.
I anslutningtill huvudbyggnadens
södrafasadmot trädgårdssidan
föreslåsett permanentvinterbonatorangeri.Det skai huvudsakha
sammaläge somnuvarandeorangeri/inglasade
uterumoch ingå i
hotell- och konferensverksamheten.
Invid huvud- och nybyggnadskapasen samladentréplatstill Villa
Källhagensbådafunktioner.Angöringssituationenförtydligas
genomatt infart till storaparkeringeni förslagetskerlängreösterut
på Djurgårdsbrunnsvägen.
Det ger Villa Källhagenen tydlig egen
entrémed tillgänglig angöring.Genomen utveckling av Villa
Källhagensvärdshusfortsätterdenhistoriskatraditionensom
matutskänkningsställe
i form av restaurang,konferensoch
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småskalighotellverksamhet.Villa Källhagenanslutertill
museistråketoch det storalandskapsrummet
Gärdesfältetmed stor
publik potential,somen förstaanhaltfrån stenstaden.

Översiktligsituationsplansomvisar ungefärligt läge för en ny hotellbyggnadoch
ett nytt orangeri sompermanentasbefintlig uteservering(röd streckadlinje). Den
svarta linjen visar Villa Källhagenskvartersmarkenligt gällandedetaljplan.
Viktiga siktlinjer skabeaktasvid placeringav en nybyggnad.

Arkitektonisk idé
Grundläggandeutgångspunkterför den arkitektoniskaidén i
sambandmed framtagandeav förslagav nybyggnadär enligt nedan.
Planförslagetskarelateratill bebyggelsepå Djurgårdenvad gäller
typologi, skala,volym, material,färg och mötemed parklandskap.
Den tillkommandebyggnadenska tydligt utgöraett tillägg till
huvudbyggnadengenomatt underordnasig huvudbyggnadens
skala
och utformning.
Placeringenav nybyggnadenskaanpassastill viktiga siktlinjer, vyer
och kulturhistoriskavärdeni miljön. Dettainnebärbl a att siktlinjen
mot Sjöhistoriskamuseetsamtin- och utblickar till och från
Ladugårdsgärde
särskiltskabeaktas.Även inverkanpå det
offentliga historiskaparkstråket”Corson” och hur stråkets
avläsbarhetpåverkasskabeaktas.
Planenskamöjliggöra att hårdgjordaytor utvecklasför att
åstadkommaen grönarekaraktärsomkan stärkaupplevelsenav
kulturmiljön samttillföra ekologiskavärden.I planarbetetskaingå
att prövahur grönskanlängsDjurgårdsbrunnsvägen
mellan
bebyggelsenoch Gärdetsstoraöppnaparkrumkan stärkassåatt
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bebyggelseanpassas
till det öppnaparkrummet.Entrén till Villa
Källhagenföreslåsocksåstärkasför att skapaett grönt entrérumtill
anläggningen.
Det nya orangerietskaplacerasoch gestaltasmed omsorgutifrån
platsenskulturvärdenoch befintliga byggnader.

Vy överVilla Källhagenshuvudbyggnadmednuvarandeorangeri. Det var en
uteserveringsomursprungligenuppfördesi sambandmedatt Källhagenbyggdes.
I början på 2000-taletbyttesmarkisernamot enkla skjutbaraglasväggarmed
öppningsbarttak av plastväv.

Planförslagets konsekvenser
En socialt sammanhållen stad
Planförslagetbidrar till en mer socialtsammanhållenstad,genom
ett utökatutbud av hotell, restaurangeroch serveringar.
Trygghet och jämställdhet
En utveckling av verksamheten
kan bidra till att fler människorrör
sig i områdetoch att upplevelsenav trygghetökar. En tryggare
miljö kan bidra till ökad jämställdhet
.
Näringsliv och kompetensförsörjning
En utveckling av fastighetengör att det finns störremöjlighet för
befintlig verksamhetatt fortsättabedrivasöver tid. Ett rikt utbud av
hotell, restaurangeroch serveringarär en viktig faktor för
besöksnäringen
och ett levandeStockholm.
Kulturmiljö i en växande stad
Med anledningav att planområdetligger inom riksintresseför
miljövårdenStockholmsinnerstadmedDjurgårdenoch inom
riksintressenKungliga Nationalstadsparken
behöverny bebyggelse
anpassas
gällandedessplacering,volym och utformning för att inte
riskeraatt påverkabefintlig miljön negativt.Siktlinjernamot
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Sjöhistoriskamuseetsamtin- och utblickar till och från
Ladugårdsgärde
utgör en del av de kulturhistoriskavärdenai
riksintressetoch nationalstadsparken
att ta hänsyntill vid en ny
byggnadpå föreslagenparkeringsplats.Dessavärdenär
förutsättningaratt ta hänsyntill i det kommandeplanarbetet.
Placeringenav ett nytt permanentorangerisomen tillbyggnad till
befintlig värdshusbyggnads
södrafasadmot trädgårdssidan
bedöms
sompositivt.
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Arkitektur och gestaltning
Idag utgörsplanområdeti huvudsakav parkeringsplatser.
Planförslagetbedömshöja upplevelsevärdena
i området.
Föreslagenbebyggelsehar förutsättningaratt bli en ny arkitektonisk
målpunktoch stärkaområdetsomen attraktiv platsi Stockholm.
Med en utformning somhar högaarkitektoniskakvaliteteri
utförandeoch gestaltningoch som förhåller sig på ett medvetetsätt
till platsenskontextkan en ny byggnadbli ett positivt tillskott i
Nationalstadsparken.
Trafik och mobilitet
Exploateringenskerpå mark somi huvudsakutgörsav
parkeringsplatser.
Med förslagetbedömsca 60-70platserförsvinna
av de totala128 parkeringsplatser
somidag utgör den stora
parkeringen.En parkeringsutredning
kommeratt tas fram för att
utredadagensbehovav parkeringsplatsersamtvad dennya
bebyggelsenskaparför parkeringsbehov.Stadensmålbild är dock
att man ska ta sig kollektivt till Djurgårdensrekreationsplatser.
Med
närhettill innerstaden,en god kollektivtrafikförsörjning och goda
promenad-och cykelvägarär områdetlätt tillgängligt för många.
Behovetav parkeringsplatser
bedömsmindre viktig. Möjligheten att
skapagod mobilitet för att minskabehovetav bil kommeratt
studeras.
Grön och vattennära stad
Nybyggnadenföreslåsligga på en nuvarandeparkeringsytavilket
gör att inget av den för platsenså värdefullagrönytantasi anspråk.
Planförslagetkan bidra till utveckling av platsensstödjande,
reglerandesamtkulturella ekosystemtjänster.
Marken avses
utformasi syftet att stärkasocialafunktioner,dagvattenhantering
samtbiologisk mångfald.
Kulturliv, idrott och rekreation
Planförslagetbyggerpå att en redanetableradrekreativmålpunktpå
Djurgårdenutvecklasoch att fler besökarekan mötasoch ta del av
platsenoch dessnatur.
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Klimat, miljö, hälsa och säkerhet
Miljöförvaltningen har lyft att följandemiljö- och hälsofrågorbör
utredasunderplanarbetet:
-

Dagvattenoch skyfall
Markföroreningar
Vibrationer

Planprocess

Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2022-04-06, Dnr 2021-17359

Process
Planarbetetavsesatt bedrivasmedutökat förfarande.Nästatillfälle
somärendetskaredovisasför stadsbyggnadsnämnden
blir vid
redovisninginför nytt ställningstagande
efter plansamrådet.
Parallelltmed detaljplanenkommeren miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) med avseende
på kulturmiljö att tasfram.I MKB:n skaäven
alternativlokaliseringbelysassamtett 0-alternativ.
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret
bedömeratt detaljplanensgenomförande
kan antasmedförasådanbetydandemiljöpåverkansomavsesi
6 kap. miljöbalken att en miljöbedömningbehövergöras.De
aspektersomgör att planenkan antasmedförabetydande
miljöpåverkanbedömsvarapåverkanpå kulturmiljön.
Påverkanpå viktiga siktlinjer kan innebärarisk för skadapå
Nationalstadsparkens
kulturvärden.
Underlagtill undersökningenom betydandemiljöpåverkanhar
inhämtatsfrån kulturförvaltningen,miljöförvaltningenoch
Storstockholmsbrandförsvar.
Tidplan
Under förutsättningatt erforderligtunderlagför detaljplanens
framtagandelevererasenligt uppsattprojekttidplan,samtatt det
underplanprocessen
inte tillkommer nya omständighetersominte
kunnat förutses,bedömsföljandetidplan kunnarealiseras:
Start-PM
Samråd
Granskning
GodkännandeSBN
AntagandeKF

april 2022
februari2023
januari2024
april 2024
juni 2024

Planavtal
Planavtalhar tecknatsmed byggaktörenför att täckakontorets
kostnaderi sambandmedupprättandeav detaljplanen.
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STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Stadsbyggnadskontoret
bedömeratt förslagetatt uppföraen
friståendebyggnadsvolymi anslutningtill Djurgårdsbrunnsvägen
är
positivt ur flera aspekter.Planförslagetbyggerpå att en redan
etableradrekreativmålpunktpå Djurgårdenutvecklasoch fler
besökarekan mötasoch ta del av platsenoch dessnatur.Den
befintliga hotell- och restaurangverksamhet
stärksoch utvecklasi
ett områdesomär viktigt för Stockholmsbesöks-och turistnäring.
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Då den del av planområdetsom föreslåsbebyggasidag i huvudsak
utgörsav parkeringsplatser
bidrar planförslagettill att höja
upplevelsevärdena
i området.En ny byggnadsomhar höga
arkitektoniskakvaliteter och som förhåller sig på ett medvetetsätt
till platsenskontextkan bli ett positivt tillskott och stärka
Nationalstadsparken
sommålpunkt.Förslagethar ocksågoda
förutsättningarför att stärkanaturvärdeninom Nationalstadsparken.
En försvårandeomständighetär att den föreslagnaplatsenför en ny
hotellbyggnadligger i blickfånget för Sjöhistoriskamuseetsamtinoch utblickar till och från Ladugårdsgärdet.
Siktlinjernautgör en del
av de kulturhistoriskavärdenai riksintressetoch
nationalstadsparken.
En ny byggnadpå föreslagenparkeringsplats
behöverdärför beaktadessaviktiga siktlinjer för att inte riskeraatt
påverkanpå de kulturhistoriskavärdenapå ett betydandesätt.Dessa
värdenär tydliga förutsättningari det kommandeplanarbetetoch
ska tastill vara.
Med hänsyntill att ändringenav detaljplanenbedömsvaraav
betydandemiljöpåverkan,förslåsplanenhanterasmedutökat
förfarande.
Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
beslutar
att planarbetepåbörjas.
SLUT

