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Förslag till ändrad stadsplan för kvarteret Kanslisten m m. inom stadsdelen
Bagarmossen, Pi 8252

Föredragande borgarrådet anför följande.
Detta planförslag omfattar kvarteret Kanslisten m. m. inom stadsdelen Bagarmossen. Planförslaget har tillkommit för att göra det möjligt att uppföra ca 150
lägenheter, samlings- och servicelokaler, affärer m. m. i Bagarmossens centrum.
Planförslaget avser överförande av ett tunnelbanereservat till kvartersmark.
Planområdet är beläget i anslutning till Bagarmossens centrum och tunnelbanan. I
kvarterets östra del finns en vårdcentral och en barnstuga. Inom området för den
planerade nybebyggelsen finns idag en livsmedelsbutik samt en byggnad som
inrymmer ungdomsgård och tvättinrättning. Omgivande bebyggelse består till
största delen av trevåningshus samt centrum med ett tiovånings punkthus.
Bottenvåningen i centrumkvarteret föreslås innehålla två affärslokaler som
ersättning och utvidgning av befintliga samt närservicecentrum för pensionärer och
allmänna samlingslokaler varav en samlingslokal med plats för ca 300 personer.
Barnstuga planeras i bottenvåningen på bostadshus.
Förslaget innebär att ca 150 nya lägenheter kan byggas. Av dessa är 40 insprängda
pensionärslägenheter som fördelas inom hela området. Speciallägenheter ingår
också.
Byggnadsnämnden föreslår att ett mindre område undantas från planen.
I byggnadsnämndens förslag till beskrivning över stadsplanen redovisas en viss
sammansättning av lägenheternas storlek. Det är enligt min mening olämpligt att
skriva in detta i beskrivningen av stadsplanerna. Behovet av olika stora lägenheter
varierar och bör därför inte låsas fast i stadsplanerna. Detta bör därför utgå ur
beskrivningen till stadsplanen.
Fastighetsnämnden har godkänt planförslaget.
Jag tillstyrker planförslaget med angivna undantag.
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Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Kommunstyrelsen tillstyrker borgarrådsberedningens förslag och föreslår
att kommunfullmäktige antar och till länsstyrelsen för fastställelse överlämnar förslaget till ändrad stadsplan för kvarteret Kanslisten m. m. inom
stadsdelen Bagarmossen som angivits på karta PI 8252 med av byggnadsnämnden angivet undantag och undantag för bestämmelser om angiven
lägenhetssammansättning.
Stockholm den 8 april 1987
På kommunstyrelsens vägnar:
JOHN-OLOF PERSSON
ULRIKA FRANCKE

Torsten Lilja
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ÄRENDET
Byggnadsnämnden har den 12 februari 1987 beslutat att med av kontoret
föreslaget undantag godkänna planförslaget, P1 8252, och överlämna det till
kommunfullmäktige med hemställan att fullmäktige antar och utverkar fastställelse
av förslaget med angivna undantag.
Planförslaget, daterat den 23 september 1986, redovisas på karta 13 1 8252 (bilaga
1), i tillhörande beskrivning (bilaga 2) och bestämmelser (bilaga 3).
SAMMANFATTNING
Planförslaget avser överförande av ett tunnelbanereservat till kvartersmark för ny
bostadsbebyggelse samt viss komplettering av Bagarmossens centrum.
Det preliminära stadsplaneförslaget S:8252 var utremitterat november 1984 till februari
1985. Remissvaren innebar vissa justeringar av förslaget. Det planerade centrumhuset
utökades för att inrymma de ökade kraven på lokalyta från olika intressenter. Bostadshusen
har grupperats om för att möjliggöra att en befintlig va-ledning kan ligga kvar och en
gatuförbindelse mellan Lillåvägen och Svartåvägen finns med i det nya förslaget.
Stadsplaneförslaget PI 8252 ställdes ut under tiden 7-29 oktober 1986. Förslaget innehåller
ca 150 lägenheter, 2 avdelningar barnstuga, samlings- och servicelokaler, affärer m. m.
Landstingets fastighetsnämnd avstyrker planförslaget med hänsyn till osäkerheten om
behovet av reservat för tunnelbane- eller spårvägsutbyggnad till Skarpnäck. Landstingets
trafiknämnd och länsstyrelsen framför att planförslaget inte får förhindra möjligheten till
eventuell spårvägsutbyggnad i anslutning till planområdet.
En stadsplan för en underjordisk tunnelbaneutbyggnad har fastställts 1987-01-08 och utgör
nu det enda aktuella alternativet för tunnelbanans förlängning till Skarpnäck.
Planförslaget omöjliggör inte en eventuell spårvägslinje utmed Lillåvägen förbi kv.
Kanslisten. Synpunkter på projektets utformning har vidare framförts av AB Stockholmshem, Bagarmossens företagarförening och Detaljinvest AB.
Fastighetsnämnden godkände planförslaget den 16 december 1986.
Stadsbyggnadskontoret finner att inkomna synpunkter på det utställda planförslaget inte
föranleder ändring av detsamma.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att en liten del av planförslaget undantages från fastställelse. Det berörda området är bebyggt med ett trevåningsbostadshus som avses finnas kvar med
oförändrat utseende. Området berörs av den nyligen fastställda planen för tunnelbana till
Skarpnäck, PI 8267.

MEMORIAL
Bakgrund
Byggnadsnämnden beslutade den 11 oktober 1984 remittera förslag till stadsplaneändring
för kv Kanslisten m m S:8252.
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S-förslaget
Förlängningen av tunnelbanan till Skarpnäcksfältet planeras gå under mark varför
nuvarande tunnelbanereservat i kv. Kanslisten frigörs. Det remitterade förslaget innehöll
totalt ca 160 lägenheter, 2 avd barnstuga samt butiks-, samlings- och pensionärslokaler.
Remissbehandling av stadsplaneförslaget S:8252
Stadsplaneförslaget var utremitterat under tiden november 1984 till februari 1985, till
berörda facknämnder m. fl. inom kommunen. Stadsplaneförslaget annonserades i Tidningen
Stockholm och samrådsmöte hölls i stadsdelen i november 1984.
Remissvaren och kommentarer har sammanställts i remisspromemoria, ej tryckt.
Sammanfattning av remissvaren och kommentarer
Många av remissvaren påpekade vikten av att en ny ungdomsgård iordningställs innan den
nuvarande rivs.
Planförslaget kommer att genomföras i två etapper så att fritidsgårdens verksamhet inte
avbryts.
Anspråken på lokalyta i det planerade centrumhuset har vuxit under remisstiden.
Stadsbyggnadskontoret har utökat byggrätten för centrumhuset för att inrymma den ökade
volymen.
Placeringen av husen i S-förslaget innebar att en va-ledning måste flyttas till relativt stor
kostnad.
Stadsbyggnadskontoret har grupperat om husen så att va-ledningen kan ligga kvar.
Den redovisade vändplanen för buss och dubbelriktad busstrafik på Lillåvägen är en sämre
lösning än dagens och dessutom underdimensionerad.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att en gatuförbindelse mellan Lillåvägen och Svartågatan
behålls och busslinjen får liknande sträckning som idag.
Området för allmän gångtrafik (x-område) innanför den redovisade parkeringsfilen på
Svartågatan bör utgå på grund av skötselsvårigheter.
— Stadsbyggnadskontoret föreslår att x-området utgår.
Utställning av PI 8252
Stadsplaneförslaget PI 8252 (karta, beskrivning och bestämmelser — bilaga 1) har varit
utställt för granskning i Tekniska nämndhuset och i Stockholms stadsbibliotek Bagarmossen
under tiden 7-29 oktober 1986.
Härvid har 6 skrivelser inkommit från:
Stockholms läns landsting — fastighetsnämnden
Stockholms läns landsting — trafiknämnden
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Länsstyrelsen — planenheten
AB Stockholmshem
Bagarmossens företagarförening
Detaljinvest AB

Sammanfattning med kommentarer
Stockholms läns landsting/fastighetsnämnden:
Planförslaget avstyrkes med hänvisning till osäkerheten om behovet av att utnyttja det
befintliga markreservatet för tunnelbane- alternativt spårvägsutbyggnad till Skarpnäck.
Stockholms läns landsting/trafikkontoret:
Planförslaget bör inte antagas av kommunfullmäktige förrän ett avtal har slutits mellan
landstinget och Stockholm om tunnelbanans utbyggnad till Skarpnäck. En eventuell
pårvägssträckning i anslutning till planområdet bör inte omöjliggöras.
Länsstyrelsen/planenheten:
Planförslaget visar bostäder på ett område som i gällande stadsplan bl. a. redovisar reservat
för tunnelbana i ytläge. Ett förslag till stadsplan för tunnelbana i bergtunnel till Skarpnäck
ligger inne hos länsstyrelsen för fastställelseprövning. Detta föreslagna tunnelläge skulle
ersätta reservat i gällande plan. Frågan kompliceras emellertid av att en utredning pågår om
en spårväg i alternativa sträckningar till Skarpnäck.
Tills dess denna fråga är utklarad måste planen utformas så att inte en spårvägslösning inom
detta planområde omöjliggörs.
Planområdets sydvästra hörn berörs av kompletteringsbestämmelser i tidigare nämnda
förslag till stadsplan för tunnelbana till Skarpnäck. Dessa bestämmelser måste även införas på
detta planförslag.
— Stadsbyggnadskontoret anser att det nuvarande markreservatet för tunnelbaneutbyggnad
kan disponeras enligt stadsplaneförslaget.
Den aktuella utformningen av tunnelbaneförlängningen går under jord vilket medför att
spårreservatet inte behövs. Medel för fortsatt projektering av denna tunnelbanesträckning
har avsatts i landstingets budget för 1987 samt i femårsbudgeten även för byggande. Det i
enlighet härmed uppmätta planförslaget, P1 8267, fastställdes av länsstyrelsen 1987-01-08.
En alternativ sträckning av tunnelbanans förlängning till Skarpnäck får anses osannolik.
I den översiktliga studien av spårvägslinje mellan Bagarmossen och Skarpnäck berörs inte
kv Kanslisten av skisserad linjesträckning.
Planförslaget omöjliggör inte en spårvägslinje utmed Lillåvägen förbi kv. Kanslisten.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att planförslagets sydvästra hörn som berör en befintlig
byggnad, undantages från fastställelse. Den nyligen fastställda planen för tunnelbana till
Skarpnäck, P1 8267, kommer då att gälla här, varvid underbyggnadsrätten regleras.

Utl. 1987:85 RIX

1093

AB Stockholmshem:
Behovet av skyddsrumsplatser omnämns ej men i beskrivning till S plan angavs att det för
närvarande finns tillräckligt med platser i Bagarmossen. Vi förutsätter att så är fallet.
För gångpassage från tunnelbanan till Svartågatan har inritats ett x-område i läge lika
motsvarande nuvarande passage på gatumark vid Favör. I bestämmelserna antyds att frågan
om gångpassagens läge bör utredas i detaljprojekteringen. Vi efterlyser ett klart ställningstagande för gångpassagens läge med hänsyn till intilliggande lastintag.
Vi har tidigare i brev till fastighetskontoret daterat 1986-05-21 redovisat dels befintliga
byggnaders bokförda värde, dels våra kostnader för evakuering och rivning av dessa
byggnader inom planområdet. Redovisade belopp anser vi bör inräknas i stadens exploateringskostnader.
-

— Stadsbyggnadskontoret hänvisar, vad gäller behovet av skyddsrumsplatser, till den begäran
om skyddsrumsbesked som skall inlämnas av byggaren innan byggnadslov sökes. Om det
finns förutsättningar för att anordna en ny passage genom det befintliga bostadshuset, med
de dimensioner som krävs, förordar kontoret en sådan lösning. Detta får utredas i
detaljprojekteringen. Kostnaden för en ny passage finns medtagen i fastighetskontorets
exploateringskalkyl.
Vilka belopp som skall räknas in i exploateringskostnaderna löses i förhandlingar mellan
AB Stockholmshem och fastighetskontoret.
AB Stockholmshems övriga synpunkter är av sådan art att de bör gå att lösa i samband
med byggnadslovsgivningen.
Bagarmossens företagarförening:
Föreningen framhåller att den byggnad som idag inrymmer Konsums butik bör rivas för att
skapa bättre kontakt mellan centrumdelarna. Byggnaden bör enligt föreningen under inget
förhållande erhålla A-beteckning.
Farhågor redovisas beträffande blandningen av varutransporter och privatbilar på Svartågatans vändplan.
— Stadsbyggnadskontoret anser det mycket viktigt att bibehålla Konsum-huset och upplåta
det för fritidsändamål. Fritidsgården måste evakueras då nuvarande lokaler rivs. Kontorets
uppfattning delas av fastighetskontoret och fritidsförvaltningen m. fl. remissinstanser.
Lastning till och från butiker etc kommer att ske inne i huskroppen. En ny gångpassage
skall om möjligt upptas i befintligt bostadshus för att göra gångvägen till tunnelbanan fri
från korsande transportbilar.
Detaljinvest AB:
Detaljinvest AB är intressent i den Favörbutik som enligt planförslaget skall rivas.
Detaljinvest är positiv till att den nuvarande butiken som lokalmässigt har dålig standard kan
erbjudas lokaler i det nya centrumhuset och har synpunkter på lokalernas storlek och
utformning.
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Fastighetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden beslöt den 16 december 1986 att för sin del godkänna planförslaget PI
8252. Tjänsteutlåtande från fastighetskontoret och protokollsutdrag från fastighetsnämnden
bifogas (bilaga 4), här ej tryckt.
Sammantaget finner stadsbyggnadskontoret att under utställningstiden inkomna skrivelser
ej föranleder någon ändring av planförslaget.
Genomförande
Exploateringskalkylen som upprättats av fastighetskontoret visar ett överskott på mellan 2
och 3 Mkr.
Projektet medför inga större investeringskostnader för staden. Rivnings- och evakueringskostnader beräknas till ca 2 Mkr.
Tidplan
Kv. Kanslisten finns upptaget i KBP för 1988. Byggstart har preliminärt beräknats till
hösten 1988 för etapp I omfattande centrumhuset och hösten 1989 för bostadshusen.
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Bilaga 2

Beskrivning till förslag till
ändrad stadsplan för
Kv. Kanslisten m. m.
inom stadsdelen Bagarmossen
i Stockholm
P1 8252
BAKGRUND
Planförslaget har tillkommit för att göra det möjligt att uppföra ca 150 lägenheter, samlingsoch servicelokaler, affärer m. m. i Bagarmossens centrum på mark avsedd för trafik och
arbetsområden.
Planförslagets omfattning
Planförslaget omfattar hela kvarteret Kanslisten samt delar av kvarteret Rotemannen och
Stadsfogden.
Gällande stadsplaner
Planförslaget avser ändring av stadsplanerna PI 3771, PI 3782 fastställda av Kungl. Maj:t
den 18 augusti 1950, P1 3862 fastställd av Kungl. Maj:t den 20 juli 1951, PI 3883 fastställd av
Kungl. Maj:t den 19 oktober 1951, P14268 fastställd av överståthållarämbetet den 24 juli 1954
samt PI 7811 A fastställd av länsstyrelsen den 9 december 1977.
Nuvarande förhållanden
Planområdet är beläget i anslutning till Bagarmossens centrum och tunnelbanan. I
kvarterets östra del finns en vårdcentral och en barnstuga med fyra avdelningar.
Inom området för den planerade nybebyggelsen finns idag en livsmedelsbutik samt en
byggnad som inrymmer ungdomsgård och tvättinrättning.
Omgivande bebyggelse består till största delen av trevånings bostadshus samt centrum med
affärer och ett tiovånings punkthus.
Disposition
Planförslaget innehåller bebyggelse i ett slutet kvarter invid tunnelbaneuppgången. Över
hela kvarteret föreslås i ett plan affärs-, service- och samlingslokaler och ovanpå detta
bostäder i två- och fyravåningshus grupperade runt en gård som blir underbyggd och försedd
med vegetationsskikt. I en källarvåning förläggs garage.
Övrig bebyggelse utformas som vinkelpunkthus runt en gård. Husen blir fyra och sex
våningar och innehåller bostäder och bostadskomplement. Två vinkelpunkthus med fyra
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våningar byggs samman med en tvåvåningslänga som i bottenvåningen innehåller en
barnstuga och däröver bostäder.
Trafikföringen blir oförändrad, Lillåvägen och Svartågatan är säckgator och förbinds med
en tvärgata i ett östligare läge än den nuvarande. Avstängningen av Lillåvägen vid
centrumkvarteret permanentas.
Nya bostäder
Förslaget innebär att ca 150 nya lägenheter kan byggas. Av dessa är 40 insprängda
pensionärslägenheter som fördelas inom hela området. Speciallägenheter för ungdom,
handikappade och en landstingslägenhet ingår också.
Lägenheternas storlek skall fördelas på 40 % 1-2 rok, 20 % 3 rok och 40 % 4 rok och
större, vilket ger en genomsnittlig storlek av 4 rumsenheter per lägenhet.
Service
Bottenvåningen i centrumkvarteret föreslås innehålla två affärslokaler som ersättning och
utvidgning av befintliga samt närservicecentrum för pensionärer och allmänna samlingslokaler varav en samlingslokal med plats för ca 300 personer. Två avdelningar barnstuga planeras i
bottenvåningen på bostadshus.
Trafik, parkering etc
Med det av byggnadsnämnden tillämpade parkeringstalet 0,14 + 0,04 bilplatser/rumsenhet för boendeparkering resp. besöksparkering behövs 84 platser för boendeparkering. 62 av
dessa anordnas i ett källargarage under centrumkvarteret och resterande platser på
kvartersmark utmed Svartågatan. Besöksparkering förläggs till gatumark.
En ny förbindelsegata mellan Svartågatan och Lillåvägen anläggs öster om den nuvarande.
Busstrafiken kan fortsättningsvis ha samma sträckning som idag.
En ny tunnelbanestation planeras i Bagarmossen sydväst om det föreslagna centrumområdet.
Inlastning till affärer m. m. inne i centrumkvarteret sker från Svartågatan söder om
kvarteret.
Gångvägar
Den del av Lillåvägen som passerar det planerade centrumkvarteret läggs igen för biltrafik
och en allmän gångförbindelse anordnas på kvartersmark.
Längs Svartågatan förläggs gångbanan till södra sidan och möjligheten att anordna en
gångpassage genom den befintliga byggnaden i gångbanans förlängning bör utredas i
detaljprojekteringen. En ny gångpassage ersätter då den i planen markerade.
Sammanställning
Ca 150 lägenheter (varav 40 pensionärslägenheter) samt bostadskomplement tillkommer i
flerbostadshus.
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3 500 kvm ytor för affärer, allmänna samlingslokaler, närservicecentrum för pensionärer
etc tillkommer.
84 parkeringsplatser för boendeparkering anordnas i källargarage (62 ppl) och som
markparkering (22 ppl).
Planförslaget har upprättats inom distrikt Östra Söderort av arkitekt Ulla-Britt Wickström.
Stockholm den 23 september 1986
STOCKHOLMS STADSBYGGNADSKONTOR
Östra söderort
Sten Hildebrand
Ulla-Britt Wickström
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Bilaga 3

Bestämmelser till förslag till
ändrad stadsplan för
Kv. Kanslisten m. m.
inom stadsdelen Bagarmossen
i Stockholm
PI 8252

§1
Områdes användning, huvudändamål
Byggnadskvarter
Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.
Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
§2
Särskilda användningsbestämmelser
Inom med c betecknat område får byggnads bottenvåning användas för kommersiellt,
socialt eller kulturellt ändamål.
Inom med r betecknat område får byggnads bottenvåning användas för affärslokaler.
Med x betecknat område skall vara tillgängligt för allmän gångtrafik.
§3
Område som inte får bebyggas
Med prickar betecknat område får inte bebyggas.
§4
Byggnads höjd och djup
Inom med H och siffror i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i
meter som siffrorna anger.
Inom med siffror i cirkelsegment betecknat område får schaktning, sprängning, borrning
eller andra ingrepp inte göras under den nivå i meter i förhållande till stadens nollplan som
siffrorna anger.
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§5
Antal våningar

Inom med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal
våningar som siffran anger.
Utöver medgivet antal våningar får vind inte inredas.
§6
Byggnads utformning
Med cirklar och prickar betecknat område får underbyggas. Plantering får ske över angiven
höjd.
Stockholm den 23 september 1986
STOCKHOLMS STADSBYGGNADSKONTOR
Östra söderort
Sten Hildebrand
Ulla-Britt Wickström
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Förslag till ändrad och utvidgad stadsplan för Norra Länken del 1, inom
stadsdelarna Vasastaden och Haga i Solna, PI 7903

Föredragande borgarrådet anför följande.
Detta stadsplaneförslag omfattar Norra stationsområdet och Norra Stationsgatan. Förslaget innebär ändringar i flera stadsplaner. För de områden som disponeras
av Statens Järnvägar saknas stadsplan.
Huvudändamålet med planförslaget är att göra det möjligt att bygga trafikleden
Norra Länken mellan Karlberg och Solnabron och vidare till Uppsalavägen. Ledens
uppgift är att avlasta innerstadens gatunät, främst Norra Stationsgatan, från
genomfartstrafik.
I samband med planen för trafikleden görs även stadsplan för angränsande delar
av järnvägsområdet samt ändringar av gällande planer vid Norra Stationsgatan.
Planförslaget gör det möjligt för trafiken i Klarastrandsleden att via befintliga
Birkatunneln nå Uppsalavägen planskilt. Dessutom kan Klarastrandsledens trafik
nå Solnabron på de föreslagna ramperna vid bron. Essingeledens trafik kan också nå
Uppsalavägen planskilt. För trafik från Solnabron till Essingeleden finns det en
påfartsramp medan trafiken från Essingeleden till Solnabron föreslås använda
Norra Stationsgatan.
Ett gång- och cykelstråk har förlagts utmed ledens norra sida, med förbindelser till
Solnabron, Tomtebodavägen och Norra Stationsgatan. Stråket fortsätter österut
mot Uppsalavägen och västerut mot Huvudsta.
Under utställningen inkom synpunkter från SJ angående en föreslagen p-tomt på
det förutvarande sopstationsområdet, som ägs av kommunen.
SJ hyr idag området och använder det för uppställning av fordon. SJ har framfört
önskemål om att förvärva området och att området i stadsplanen skulle betecknas
som järnvägsområde. Området har emellertid utpekats som en möjlig boendeparkering av olika parkeringsutredningar. Gatunämnden har också framfört synpunkter i
denna riktning. Därför föreslås att detta område undantas från planen.
Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 februari att godkänna
planförslaget utom vad gäller p-tomten, som enligt nämnden bör bli järnvägsområde.
Norra Länken utgör en nödvändig del av ett system med trafikleder som innebär

Uti. 1987:86 RIX

1102

att Stockholms innerstad kommer att avlastas från den trafik som inte har
innerstaden som sitt mål. Norra Länken ingår i vägverkets fördelningsplan och skall
byggas under åren 1987-1990, med byggstart vid Karlberg i höst.
Jag tillstyrker planförslaget.
Borgarrådsberedningen tillstyrker planförslaget.
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget och föreslår
att kommunfullmäktige antar och till länsstyrelsen för fastställelse överlämnar det förslag till ändrad och utvidgad stadsplan för Norra Länken del 1,
inom stadsdelen Vasastaden och stadsdelen Haga i Solna som angivits på
karta P1 7903 och därtill hörande bestämmelser.
Stockholm den 8 april 1987
På kommunstyrelsens vägnar:
JOHN-OLOF PERSSON
ULRIKA FRANCKE
Torsten Lilja

Reservation anfördes av Jan Carlson (sp) enligt följande.
Jag yrkar att kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget och föreslår
att kommunfullmäktige antar och till länsstyrelsen för fastställelse överlämnar det förslag

till ändrad och utvidgad stadsplan för Norra Länken del 1, inom stadsdelen Vasastan och
stadsdelen Haga i Solna som angivits på karta P1 7903 och därtill hörande bestämmelser med
undantaget att de delar av planen som möjliggör att trafik från Essingeleden kan ledas upp på
Solnabron istället för ned på Norra Stationsgatan undantas från fastställelse samt
att kommunfullmäktige beslutar att återremittera de från fastställelse undantagna delarna
till byggnadsnämnden för omarbetning i enlighet med följande:
Stockholmspartiet har under vissa förutsättningar tagit ställning för byggande av den
aktuella leden.
Förutsättningarna är att Norra Stationsgatan blir lokalgata och att avfarten från Essingeleden stängs av för biltrafik. Trafiken från Essingeleden kan istället ledas upp på Solnabron.
Kommunen bör ta upp nya förhandlingar med SJ om ytterligare mark så att en
rampanslutning mellan Essingeleden och Solnabron kan byggas.
Vi vill också påminna om koncessionsnämndens krav som givetvis måste respekteras av
kommunen.
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ÄRENDET
Byggnadsnämnden har den 12 mars 1987 godkänt ett förslag till ändrad och
utvidgad stadsplan för Norra Länken del 1, inom stadsdelen Vasastaden och
stadsdelen Haga i Solna, angivet på karta, märkt PI 7903.
Planförslaget, daterat den 4 december 1986, redovisas på karta PI 7903 (bilaga 1),
tillhörande beskrivning (bilaga 2) och bestämmelser (bilaga 3).

Suppleantyttrande avgavs av Anne Murray (sp) (bilaga 4).
Stadsbyggnadskontoret har i tjänstememorial den 12 mars 1987 redogjort för
planärendets behandling. Tjänstememorialet har i huvudsak följande innehåll.
SAMMANFATTNING
Byggnadsnämnden beslutade 1982-12-16 att stadsbyggnadskontoret skulle utarbeta förslag
till stadsplan för trafikleden Norra länken, som ingår i vägverkets fördelningsplan och skall
byggas 1987-1990.
Förslaget var utsänt på remiss till 40 instanser, 25 st skrivelser har inkommit med anledning
av remissen. Av dessa hade 20 inga väsentliga erinringar mot förslaget. De inkomna
erinringarna behandlade främst ingreppen vid Karolinska institutet och den framtida
användningen av den mark vid Norra Stationsgatan nära Karlbergsvägen där tidigare en
sopstation legat.
Remissvaren redovisas närmare i bifogade remissredovisning (bilaga 4), här ej tryckt.
Förslaget reviderades efter remissen och ställdes ut under tiden 15 december 1986-30
januari 1987. Under utställningen inkom 8 skrivelser. Bl. a framförde SJ erinringar mot en
föreslagen P-tomt på det förutvarande sopstationsområdet. Vidare har från Karolinska
institutet och Karolinska sjukhuset framförts önskemål om en utökad trafikplats vid
Solnavägen ca 100 m norr om Solnabron.
Skrivelserna har ställts samman och kommenterats i bilaga 5, här ej tryckt.
Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 1987-02-17 att godkänna förslaget utom
vad gäller P-tomten, som enligt nämnden bör bli järnvägsområde.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden godkänner förslaget PI 7903, men
med undantagande från fastställelse av P-tomten. Västra delen av P-tomten är i nu gällande
plan (P1 7029) gatumark medan östra delen saknar plan.
MEMORIAL
Bakgrund
Byggnadsnämnden beslutade 1982-12-16 att kontoret skulle utarbeta ett förslag till
stadsplan för Norra länken. Leden skall gå från Karlberg till Uppsalavägen, men på grund av
att dess utformning på delen mellan Solnabron och Uppsalavägen ej var avgjord utarbetades i
en första etapp föreliggande plan som omfattar delen Karlberg—Solnabron. Numera pågår
även arbetet med stadsplaneförslag för den resterande delen och avsikten är att det skall
framläggas för byggnadsnämnden under våren 1987. Norra länken ingår i vägverkets
fördelningsplan och skall byggas under åren 1987-1990, med byggstart vid Karlberg hösten
1987.
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REMISS
Ett skissförslag sändes ut på remiss i april 1986. (Tjänstememorial 1986-04-01.) Förslaget
hade gjorts i samarbete med gatukontoret, fastighetskontoret, vägförvaltningen och Solna.
Som svar på remissen inkom 25 skrivelser, varav 20 st inte hade några väsentliga erinringar
mot förslaget.
De inkomna erinringarna berörde huvudsakligen två områden, dels Karolinska institutet
och dels f d sopstationen i södra delen av planområdet. Beträffande Karolinska institutet
framhöll länsstyrelsens planenhet att institutets verksamhet ej får störas genom trafikledsbygget. Byggnadsstyrelsen påpekar att de kostnader som uppkommer inom Karolinska institutets
område genom flyttning av parkeringsanläggningar och ombyggnader skall bekostas av
vägföretaget.
Det tidigare sopstationsområdet ägs av kommunen. SJ hyr det i dag och använder det för
uppställning av fordon. Redan tidigare har SJ framfört önskemål om att få förvärva området. I
skissförslaget var större delen av området utlagt till järnvägsområde medan den mindre delen
(ca 3 000 kvm) närmast Norra Stationsgatan lagts till parkmarken. Fastighetsnämnden hade
ingen erinran mot detta under förutsättning att SJ accepterade förslaget. SJ önskade dock att
även denna del skulle bli järnvägsområde. Gatunämnden föreslog på den delen en P-tomt för
boendeparkering. Området har i samband med parkeringsutredningar betraktats som en
möjlighet att öka antalet parkeringsplatser för de boende i Birkastan eftersom det är stor brist
på bilplatser där. Den delen av sopstationen ligger också ca 3-4 m högre än spårområdet och
avgränsas delvis mot detta genom en stödmur. Att göra området till P-tomt hindrar inte att SJ
förvärvar marken och använder den för parkering såsom idag. Men det ger valfrihet att
använda marken för boendeparkering om kommunen skulle anse detta ändamål vara
angelägnare.
Gatukontoret önskade få ett reservat för gång- och cykelbro över järnvägsområdet från
Norra Stationsgatan till gång- och cykelstråket norr om länken.
Utställning
De av gatunämnden föreslagna ändringarna gjordes i förslaget varefter detta ställdes ut
under tiden 28 november-29 december i Solna stadshus samt under tiden 15 december
1986-30 januari 1987 i Tekniska nämndhuset och Birkagården. Härvid kom det in 8
skrivelser. Dessa har sammanställts och kommenterats i en utställningspromemoria.
Fastighetsnämnden beslutade 1987-02-17 att godkänna planförslaget med förbehåll att
parkeringstomten i stället ändras till järnvägsområde.
Åtgärder efter utställningen
Om man nu ändrar P-tomten till järnvägsområde skulle planen försenas genom en ny
utställning. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att P-tomten undantages från fastställelse.
1 gällande plan (PI 7029) är västra delen av P-tomten gatumark. Den östra delen saknar plan.
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Bilaga 2

Beskrivning till förslag till
ändrad och utvidgad stadsplan för
Norra länken del I
(västra delen av Norra stationsområdet
och Norra Stationsgatan)
inom stadsdelarna
Vasastaden i Stockholm
och Haga i Solna
PI 7903
BAKGRUND
Stadsplaneförslaget avser ändring av följande stadsplaner:
Inom Stockholm: PI 517 kungl. brev
PI 2179 A fastställd av Kungl. Maj:t.
PI 5519 A fastställd av Kungl. Maj:t
H 7029
fastställd av länsstyrelsen
PI 7246
fastställd av länsstyrelsen
Inom Solna:
Solnavägen (del II) fast av Kungl. Maj:t
HA 5/1 fastställd av länsstyrelsen

6 sept. 1928
26 jan. 1940
23 sept. 1960
11 nov. 1968
10 apr. 1981
28 okt. 1960
5 sept. 1968

Övriga delar av området saknar stadsplan och disponeras huvudsakligen av Statens
järnvägar för järnvägsspår och industribebyggelse. Huvudändamålet med stadsplanen är att
göra det möjligt att bygga trafikleden Norra länken mellan Karlberg och Solnabron samt
vidare till Uppsalavägen. Ledens uppgift är att avlasta innerstadens gatunät, främst Norra
Stationsgatan, från genomfartstrafik. I samband med planen för trafikleden gör man även
stadsplan för angränsande delar av järnvägsområdet samt några ändringar av gällande planer
vid Norra Stationsgatan.
Området är ej medtaget i Zonplan 70. Befintlig bebyggelse är av enklare karaktär och ligger
utmed Eugeniavägen i områdets norra del. Området är utarrenderat av SJ. Arrendatorerna är
uppsagda för avflyttning.
STADSPLANEFÖRSLAG
Planförslaget gör det möjligt för trafiken i Klarastrandsleden att via den befintliga
Birkatunneln nå Uppsalavägen planskilt. Dessutom kan Klarastrandsledens trafik nå
Solnabron på de föreslagna ramperna vid bron. Essingeledens trafik kan också nå
Uppsalavägen planskilt. För förbindelserna med Solnabron finns där en påfartsramp mot
Essingeleden. Trafik från Essingeleden till Solnabron föreslås använda Norra Stationsgatan.
Solnabron breddas mot väster för att ge plats åt signalmagasin vid rampernas anslutning.
Ett gång- och cykelstråk har förlagts utmed ledens norra sida, med förbindelser till
Solnabron, Tomtebodavägen och Norra Stationsgatan. Stråket fortsätter österut mot
Uppsalavägen och västerut mot Huvudsta.
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En i tidigare stadsplan (13 1 7029) tänkt breddning av Norra Stationsgatan mot norr har
utgått. I stället föreslås att dagens gatubredd bibehålles. Södra delen av f. d. sopstationsområdet norr om kvarteret Skålen har föreslagits som specialområde för parkering.
Ett mindre parkområde norr därom i P1 7029 har utgått då parkförvaltningen ej önskar
behålla det. Området har i stället lagts till järnvägsområdet eftersom SJ önskar disponera det.
Som en följd av att Norra Stationsgatan ej skall breddas utan i stället avlastas från trafik har
en tidigare (PI 7246) tänkt gångbro över gatan vid kv. Skålen utgått.
Likaså har en tidigare planerad (P1 HA 5/1) gångtunnel under Karlbergsvägen slopats
eftersom trafik ej skall ledas in i Karlbergsvägen.
Statens järnvägars spårområde har utlagts till trafikområde för järnvägsändamål. Vissa
delar av det skall även hållas tillgängliga för allmän körtrafik samt för gång- och cykeltrafik.
För Norra länken angives trafikområde för motorfordonstrafik.
Susanne Arnborg

Torbjörn Avander
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Bilaga 3
Bestämmelser till förslag till
ändrad och utvidgad stadsplan för
Norra länken del 1
(västra delen av Norra stationsområdet
och Norra Stationsgatan)
inom stadsdelarna
Vasastaden i Stockholm
och Haga i Solna
Pi 7903
§1
Områdes användning, huvudändamål
Specialområden
Med P betecknat område får användas endast för parkeringsändamål.
Med T betecknat område får användas endast för trafikändamål.
Med Ti betecknat område får användas endast för järnvägstrafik.

§2
Särskilda användningsbestämmelser
Med xl betecknad del av specialområde skall hållas tillgänglig för allmän gång- och
cykeltrafik.
Med x2 betecknad del av specialområde får byggas över med fast bro för gång- och
cykeltrafik.
Med zl betecknad del av specialområde skall hållas tillgänglig för allmän motorfordonstrafik
Med z2 betecknad del av specialområde får byggas över med fast bro för gatutrafik.
Susanne Arnborg

Torbjörn Avander
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Bilaga 4

Suppleantyttrande avgavs av Anne Murray (sp) enligt följande.
Stockholmspartiet har under vissa förutsättningar tagit ställning för byggande av den
aktuella leden.
Förutsättningarna är att Norra Stationsgatan blir lokalgata och att avfarten från Essingeleden stängs av för biltrafik. Trafiken från Essingeleden kan istället ledas upp på Solnabron.
Kommunen bör ta upp nya förhandlingar med SJ om ytterligare mark så att en
rampanslutning mellan Essingeleden och Solnabron kan byggas.
Vi vill också påminna om koncessionsnämndens krav som givetvis måste respekteras av
kommunen.

