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§ 8
Orgelpipan 6 m.m., Vasagatan 22, Norrmalm
Dnr 2010-18583-54
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt ordföranden Regina Kevius m.fl.
(M), vice ordföranden Tomas Rudins m.fl. (S), Elina Åbergs m.fl. (MP)
och Maria Hannäs (V) förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag, samt att därutöver anföra följande:
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Orgelpipan 6 är en fastighet av stor strategisk betydelse för
Stockholm. Inom fastigheten ska Citybanans nya Centralstation
inrymmas, vilket innebär att det blir en av Sveriges mest välbesökta
platser. Kraven på en byggnad som den som ska uppföras på
platsen är naturligtvis många. Tekniska, ekonomiska,
stadsbyggnadsmässiga och arkitektoniska utmaningar måste
hanteras.
För att byggnaden ska utgöra en funktionell stationsbyggnad och
samtidigt bidra till Stockholms attraktionskraft är det ett antal
funktioner och krav som ska inrymmas och uppfyllas.
Fastighetsägarens och stadens ambitioner rörande byggnaden måste
förenas och har i ett tidigare skede definierats som att byggnaden
ska integrera funktionerna station, hotell och kontor, i kombination
med en högklassig arkitektur som manifesterar stationen,
uppmuntrar nyttjande av kollektivtrafik, samt utgör en miljö- och
energieffektiv lösning. Dessa ambitioner anser vi är väl utformade
och bör kvarstå.
Det väsentliga är att förena dessa kvaliteter i en ny byggnad med
respekt för platsens karaktär, närheten till Klara kyrkas tornspira
samt Stockholms stadssilhuett. Stadsbyggnadsnämnden anser
därför att det i detta skede inte är konstruktivt att låsa sig vid den
angivna höjden på byggrätten i gällande detaljplan för fastigheten.
Om en smärre ökning av höjden på en tillkommande byggnad är
ofrånkomlig för att säkerställa de ovan angivna tekniska,
ekonomiska, stadsbyggnadsmässiga och arkitektoniska värdena i
byggnaden – särskilt miljöaspekter och mer stadsliv utmed
Vasagatan – bör detta prövas. Särskilt positivt vore det med ett
tillskott av bostäder i ett par våningar av en ny byggnad. Bostäder i
detta läge skulle bidra till att öka tryggheten och öka de
stadsmässiga kvaliteterna i denna del av City. En prövning av detta
bör dock vägledas av insikten om att påtagliga ökningar av höjden
inte är lämpliga på denna plats.
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H andlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande, godkänt via e-signatur den 7
mars 2010. Bil § 8
Utlåtandet avser startpromemoria för planläggning av Orgelpipan 6 m.m.
i stadsdelen Norrmalm. Kontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden
beslutar enligt följande:
Uppdra åt kontoret att påbörja planarbete för Orgelpipan 6 m.m. i
enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.
N ämndens behandling av ärendet
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Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), vice ordföranden Tomas
Rudin m.fl. (S), Elina Åberg m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V)
föreslår att stadsbyggnadsnämnden (se beslutet).

2)

Björn Ljung (FP) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
enligt kontorets förslag.

3)

Christer Mellstrand (C) och Erik Slottner (KD) föreslår att
stadsbyggnadsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag, samt att därutöver anföra följande:
Frågan om Orgelpipan 6 sätter fingret på en annan fråga som är
avgörande för Stockholms framtida utveckling, nämligen om vi ska
bevara silhuett och hushöjder till varje pris eller om vi ska bygga en
tät, spännande och miljövänlig stad.
Vi anser att fixeringen vid höjden 39,5 meter i startpromemorian är
kontraproduktiv och måste tas bort. Det viktigaste är dels husets
funktion, dels dess gestaltning.
Vi anser att husets funktion ska vara en transparent och
välkomnande entré till Citybanan, hotell, butiker,
restauranger/barer och andra mötesplatser. Vi är också öppna för
inslag av bostäder i huset eftersom denna del av staden behöver fler
boende.
Ett hus med dessa funktioner skulle skapa ökad trygghet i ett
område som idag kan upplevas som ruffigt och otryggt. Vasagatan
skulle ge ett helt annat intryck både hos oss som bor här och hos
alla besökare vars första intryck av Stockholm ofta är just
Vasagatan.
Vi anser också att huset ska ha en tydlig miljöprofil i enlighet med
kapitlet om hållbart byggande i kommunfullmäktiges miljöprogram, dvs en energieffektivitet i nivå med passivhus. Gröna tak
och gröna fasader bör även övervägas av stadsmiljöskäl.
Stockholm har nu möjligheten att få ett Central Business District
som till skillnad från situationen i många andra städer, är fullt av
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liv genom funktionsblandning och kantat av gröna stråk och vatten.
Att det dessutom skulle kunna bli världens första miljöprofilerade
affärsdistrikt skulle vara mycket betydelsefullt för Stockholms
varumärke som miljöstad i världsklass.
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt Regina Kevius m.fl. (M), Tomas
Rudins m.fl. (S), Elina Åbergs m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) förslag.
Reservation

Björn Ljung (FP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag till beslut.
Christer Mellstrand (C) och Erik Slottner (KD) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Björn Ljung (FP) enligt följande:
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Folkpartiet liberalerna välkomnar stadsbyggnadskontorets förslag,
som innebär att den nya byggnaden ges samma byggnadshöjd som
platsens befintliga hotell. För oss är det oerhört viktigt att
planeringen och utformningen av byggnaden sker med utgångspunkt i den gällande stadsplanen samt att stor hänsyn visas
stenstadens unika struktur, karaktärsdrag och silhuett.
Den speciella karaktären med den lägre bebyggelsen bör bevaras
och, där det är möjligt med hänsyn till kulturmiljöerna, kan den
kompletteras med ny bebyggelse och förtätas. Detta bör vara
utgångspunkten då man planerar ny bebyggelse på denna centrala
plats på Vasagatan. Orgelpipans högdel är idag 10 våningar.
Omgivande bebyggelse varierar mellan 5 och 10 våningar.
Byggnadens utformning bör därför inte överstiga dagens höjd.
Vi säger därför fortsatt bestämt nej till ett nytt höghus på platsen
som skulle skymma Klara kyrkas vackra torn. Det skulle innebära
att stadskärnans siluett bröts i detta centrala läge, mitt i de gamla
Klarakvarteren. Vi godtar inte heller mindre avsteg, i höjdled, från
den gällande byggrätten, då det skulle bryta upp taklinjen utmed
Vasagatan. Dessutom skulle ett sådant avsteg riskera att bli ett
riktmärke för övriga fastigheter utmed Vasagatan, vilket skulle
kunna få till följd att hela taklinjen höjdes ett par våningar.
Orgelpipan 6 kommer att innehålla den framtida huvudentrén till
Citybanan. Det är angeläget att den utökade spårkapaciteten för
pendeltågstrafik får en bra och samlad stationslösning. Vi anser att
kontorets förslag skapar bra förutsättningar för stationsfunktionerna, resenärsmiljön och kommersiella lokaler samtidigt
som platsens kulturhistoriska värden och skönhet bevaras.
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Med den nya inriktningen av innehållet i byggnaden kommer
rörelsen och aktiviteten runt huset öka, vilket är positivt för hela
området. Platsen blir tryggare och snyggare än idag. Det är ytterst
angeläget att de kommersiella ytorna ökar jämfört med dagens
situation.
Entréerna till den nya Citybanan bör också göras så attraktiva som
möjligt och bör också förses med konstnärlig utsmyckning.
Särskilt uttalande lämnas av Elina Åberg m.fl. (MP) enligt följande:
Kvarteret Orgelpipan handläggs enligt de bestämmelser som gäller
i en detaljplan från 1960-talet. Tillägg har gjorts med anledning av
Citybanans tillkomst. Detaljplanen är till sitt innehåll skapad i en
tid då synen på city avvek från idag, inte minst avseende city som
boplats.
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Den nya byggnadens volym bör inte störa Klara Kyrkas
självständighet. Höjden på den nya byggnaden bör i en första fas
därför redovisas enligt gällande plan. Avsteg från planen redovisas
i en särskild studie om en höjning önskas. Studier av byggnaden
och dess samverkan med stadsmiljön från olika angränsade kvarter
och väderstreck och dess samverkan med Stockholms stadshorisont
bör redovisas.
Vi ifrågasätter att det utöver entré till Citybanan endast tillförs
handel/kontor- och hotellverksamhet. Vi vill här anföra att platsen
även är lämplig för bostadsändamål och att denna möjlighet bör
studeras. Inom befintlig planhöjd bör byggnaden kunna erbjuda
minst tre våningar bostäder.
Stadsrummets gestaltning invid Centralstationen och längs
Vasagatan och Klarabergsgatan bör redovisas som en helhet.
Stadsrummet och dess befintliga liksom nya bebyggelse bör därför
bearbetas som ett sammanhängande rum som ges en god
gestaltning och en miljö värdig Centralstationens uppgift av vara
knutpunkt i landet. Citybanan behöver här inte markeras då den är
en kompletterande del till den redan befintliga centralstationen.
Snarare är det så att närmiljön i marknivå vid Centralstationen bör
stärkas genom en välplanerad, ändamålsenlig och vacker och
välkomnande, gärna grön, miljö.
--Frågan avseende en höjning av den nuvarande höjden med en eller
två våningar har nått oss och bör endast ses som möjlighet kopplad
till att bostäder tillkommer i tre och i motsvarande tillkommande
våningar om huset höjs.
Att endast tillföra en våning bostäder ”på taket” upplevs som
besynnerligt då fastigheten sannolikt behöver försörja dessa på ett
sätt som inte är direkt förenligt med hotellverksam-heten. Det är
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inte heller bra om en höjning av byggrätten endast nyttjas för det
behov av yta och volym som uppkommer då ventilations- och
energieffektiviseringar och tillgänglighet bör tillgodoses.
--Vi anser att fastigheten även bör erbjuda bostäder, vara ett
energisnålt välgestaltat intresseväckande passivhus med en avläsbar
miljöprofil och som minst självförsörjande ur energisynpunkt i
samverkan med en väl genomarbetad stadsrumsmiljö.
Särskilt uttalande lämnas av Maria Hannäs (V) enligt följande:
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Att tillföra bostäder i kvarteret Orgelpipan stämmer väl överens
med vår politik att bygga fler bostäder i en central del av
innerstaden, Nya Klara. Kvarteret Orgelpipan 6 ska rivas och
byggas upp med hotell, butiker och områden för stationsändamål
med transportgångar genom huset för anslutning till
Klarabergsgatan. I ärendet föreslås att fasadliv flyttas ut samt att en
utbyggnad prövas av att hela fastigheten mot Klara Västra
Kyrkogata. I och med att den totala ytan ökas och med en
modernare byggteknik än vad som var fallet under 1960-talet vill vi
pröva att tillföra bostäder på de tre översta våningarna. Det är
viktigt att det i planarbetet klargörs att ventilationsutrymmen inte
får ianspråkta yta från bostäderna.
Omgivningarna gestaltas med inbjudande ytor, då platsen kommer
att befolkas dygnet runt, inte minst av kollektivtrafikresenärer. Det
kan handla om att tillföra sittplatser, och grönskande miljöer även
på hårdgjorda ytor. I planarbetet prövas även om delar av fasaderna
kan få någon form av gröna väggar, dvs. med växtlighet. Området
under Klarabergsgatan, som idag är dystert och ovänligt, ska ingå
som en viktig del.
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