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Till
Stadsbyggnadsnämnden

Orgelpipan 6 mm – ställningstagande inför fortsatt planering av ny bebyggelse vid Citybanans
station City (station, hotell och bostäder)
Förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden godkänner lägesredovisningen och planeringsinriktning
inför samråd för Orgelpipan 6 mm.
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Sammanfattning
Planerade entréer till Citybanans station City avses att samlas i fastigheten Orgelpipan 6. Med utgångspunkt från tidigare startpromemoria har ett första förslag till
utformning av den planerade bebyggelsen tagits fram. Stationen inryms i bebyggelsens källar- och markplan, och avtecknas ovan mark genom en tre våningar
hög, transparent sockelvåning som tar upp mötet mellan Klarabergsgatan och
Vasagatan. Den publika funktionen lyfts på detta sätt fram i stadsmiljön. Två
entréer anordnas, dels mot Klarabergsgatan dels mot Vasagatan. Ovanpå stationen
planeras ett hotell och bebyggelsen avslutas genom två indragna bostadsvåningar.
Sammantaget bedöms ca 350 hotellrum och ca 30-35 bostäder kunna inrymmas.
Möjligheterna att utöka bostadsdelen inom oförändrad byggnadsvolym kommer
att studeras vidare. Förslaget innebär att bebyggelsens markplan utökas något
jämfört med dagens, vilket sammantaget innebär en något större byggnadsvolym.
Detta ger bättre förutsättningar att inordna stationen, resandeservice och
kommersiella lokaler i fastighetens gatuplan, samtidigt som Klara Västra
Kyrkogatas sektion minskas från 20 meter till 15 meter. Den föreslagna, nya
sektionen bedöms kunna inrymma de funktioner gatan rymmer idag. Samtidigt
måste generösa trottoarer kunna anordnas runt stationen och fastigheten för en
acceptabel resenärs- och gatumiljö. Stadsbyggnadskontoret bedömer i nuläget att
den planerade bebyggelsen inte innebär betydande miljöpåverkan. Föreslaget
föreslås vidareutvecklas inför kommande samråd under Q3.
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Utlåtande
Bakgrund
Citybanan planeras att tas i drift 2017 och utgör en av de större infrastruktursatsningarna i staden. Sedan detaljplan och järnvägsplan för Citybanan vunnit laga
kraft under 2008 har en ny lösning för Citybanans huvuduppgång vid station City
fastställts (april 2010). Denna lösning innebär att Citybanans station City samlas
och inryms inom fastigheten Orgelpipan 6 och att Orgelpipan 5 därmed utgår som
del i stationslösningen. Jernhusen förvärvade tomträtten för Orgelpipan 6 under
november 2009.
Flera utredningar för ny bebyggelse inom fastigheten har genomförts av såväl den
tidigare som nuvarande tomträttshavaren tillika byggherren. Dessa förslag har
primärt behandlat ny, högre bebyggelse, och har av olika anledningar inte visat sig
genomförbara. Under mars 2011 godkände stadsbyggnadsnämnden att planarbete
påbörjas för ny bebyggelse som i huvudsak utformas i enlighet med nuvarande
bebyggelsevolym. I samband med detta beslut gavs direktiv om att även pröva ett
inslag av bostäder integrerat i den nya stations- och hotellbebyggelsen.

Godkänt dokument - Susanne Lindh, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2011-05-31, Dnr 2010-18583

Med utgångspunkt från tidigare startpromemoria (dat 2011-03-17) syftar denna
lägesredovisning till att redovisa planeringsläget inför ett kommande samrådsförfarande, samt illustrera ett första bearbetat förslag till bebyggelsens program,
disposition och volym. Redovisningen syftar även till att översiktligt beskriva
förutsättningarna för att integrera bostäder i den föreslagna bebyggelsen.
Planerad ny entré mot
Klarabergsgatan

Orgelpipan 5 utgår som del
i stationslösningen

Planerad ny entré mot
Vasagatan

Illustration: Orgelpipan 6 i förhållande till omgivande bebyggelse.
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Befintlig bebyggelse
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Hotell Continental, den befintliga byggnaden inom Orgelpipan 6, var ett av de
första moderna hotellen som uppfördes under regleringen av nedre Norrmalm.
Byggnaden ritades av Hjalmar Klemming och Erik Thelaus och stod klar 1963.
Volymdispositionen har sitt ursprung i den då gällande stadsplanen som innehöll
en rad av fem kubiska byggnadskroppar som på en tvåvånings terrassbyggnad
skulle sträcka sig längs Klarabergsgatan. Högdelen, om 11 våningar, är indragen
från samtliga omgivande gatuliv. Byggnaden är gestaltad med fasader av blästrad
vit marmor och bronsdetaljer runt fönstren, och är uppförd med en konstruktion
av platsgjuten betong och med spännkablar i det femte planets bjälklag. Byggnaden är idag den enda kvarvarande bebyggelsen av den icke genomförda stadsbyggnadsidén. Byggnaden är i stadsmuseets klassificering ”gulklassad”, dvs av
positiv betydelse för stadsbilden och har därmed ett visst kulturhistoriskt värde.
Hotellet inrymmer idag 268 hotellrum samt konferens- och restaurantlokaler om
totalt ca 12 000 kvm. Därutöver finns en stationsuppgång från tunnelbanan samt
en mindre del kommersiella lokaler i mark- och källarvåningarna. Befintlig byggnad har uppförts efter gällande stadsplan med en takfotshöjd om ca +39,5 meter
och en indragen teknikvåning om ca +43 meter över stadens nollplan.
Byggnaden ligger centralt belägen i Cityområdet i skärningspunkten mellan
Klarabersgatan och Vasagatan, två av stadens huvudgator. Fastigheten omgärdas i
övrigt av Klara Vattugränd och Klara Västra Kyrkogata. Kring byggnaden kan
avläsas stadens rutnätsmönster som präglas av stadsplaneideal från olika tidsepoker. Stadsmiljön kring Klarabergsgatan och Vasagatan är i behov av upprustning, dels rumsligt dels ur trygghets- och tillgänglighetssynpunkt. I samband med
att genomförandet av Citybanan har påbörjats, har byggnadens lågdel mot Vasagatan rivits för att ge plats åt den nya stationsuppgången.

Illustration vänster: befintlig bebyggelse
(innan lågdelen rivits).

Illustration höger: befintlig bebyggelse i
dagsläget (Foto: Strategisk Arkitektur).

Planerad bebyggelse
Med utgångspunkt från tidigare ställningstaganden (startpromemoria dat. 201103-17) har Jernhusen AB studerat ett första förslag till ny bebyggelse på fastig-
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heten. Planeringsinriktningen är att inrymma stationsfunktionerna i bebyggelsens
mark- och källarplan, ovanpå vilka hotelldelen uppförs. Bostadsinslaget utförs i
byggnadens övre delar i huvudsak genom två indragna våningar ovanpå hotellet.
Ett begränsat antal bostäder inryms i närmast underliggande våningsplan och
möjligheterna att utöka dessa något kommer att studeras vidare. Den nya
bebyggelsen planeras och utformas med utgångspunkt från platsens
förutsättningar och det geografiska läget i staden likaväl som stationens relation
till kollektivtrafikfunktionerna i området i övrigt. Stationen skall stå klar i enlighet
med Citybanans övergripande tidplan och därmed kunna tas i drift 2017.
Stadsmiljö, gator och trafik
Som del i planeringen av den nya stationen ingår att pröva möjligheten till en
ökad utbredning av bebyggelsens markplan. Syftet med det utvidgade avtrycket är
att skapa goda förutsättningar för att inrymma stationsfunktionerna i stadsmiljön,
likväl som att stationen i sig ges förutsättningar att bli en modern, luftig och funktionell resenärsmiljö. Genom den utökade bebyggelsen ges även bättre förutsättningar att inrymma kommersiella lokaler i bebyggelsens mark- och källarplan,
vilket bedöms vara till gagn för både stationen som för den omgivande gatumiljön.
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Bebyggelsens föreslagna
utbredning i markplan mot
Klarbergsgatan.

Entré mot Klarabergsgatan.

Föreslagen utbredning av
fastigheten i markplan.

Befintlig exteriör trappa
utgår.

Entré mot Vasagatan

Illustration: Ungefärligt planområde (röd linje). Hittills genomförda utredningar pekar
på att den nya bebyggelsen kan utökas mot Klarabergsgatan och Klara Västra Kyrkogata
(skrafferat område). Del av Klara Vattugränd är idag redan planlagd för en utbyggnad.

Genomförda översiktliga studier har hittills indikerat att föreslagen utvidgning av
fastigheten är möjlig samtidigt som befintliga och planerade funktioner i gatumiljön kan bibehållas. Klara Västra Kyrkogata har i dagsläget en gatusektion på
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20 meter i aktuell sträckning, och föreslås minskas till 15 meter. Gatusektionen
längs Klara Vattugränd bibehålls enligt nuvarande planlagd standard (17 meter).
Föreslagen lösning innebär att dagens dubbelriktade busstrafik kan bibehållas,
likväl som att angöringsmöjligheter vid stationen kan anordnas. På- och
avstigningsfickor kan anordnas längs Klara Västra Kyrkogata, Klara Vattugränd
samt eventuellt vid Vasagatan. Angöring längs Klarabergsgatan undviks med
beaktande av nuvarande och framtida flöden av fotgängare och fordon längs
gatan, likaväl som planerad spårväg City. Taxiuppställning mm hänvisas till
nuvarande uppställning vid Centralplan. Illustrationen ovan redovisar den
föreslagna bebyggelsens ungefärliga utbredning jämfört med befintlig.
Det utökade fotavtrycket mot Klara Västra Kyrkogata möjliggör att kommersiella
lokaler på ett bättre sätt kan inrymmas inom fastigheten i anslutning till stationsmiljön. Detta bedöms ge bättre förutsättningar för ett ökat stadsliv runt hela kvarteret, likaväl som att resenärerna som nyttjar stationen ges tillgång till ett bra
serviceutbud.
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Befintlig utvändig trappa som idag förbinder Vasagatan med Klarabergsgatan
utgår i förslaget. Funktionen ersätts genom en intern förbindelse genom fastigheten, utöver trottoarer längs Klara Västra Kyrkogata och Klara Vattugränd. Passagen planeras vara möjlig för allmänheten att nyttja de tider stationen och Citybanan/tunnelbanan är öppen.
Mot bakgrund av bebyggelsens mycket centrala läge i staden och goda tillgång till
kollektivtrafiken, kan en mycket låg parkeringsnorm motiveras för planerade
bostäder. Parkering mm skall anordnas inom fastigheten och studeras vidare i det
kommande planarbetet. Angöring för distributionstrafik till bebyggelsen planeras
ske genom befintligt lastfar genom Orgelpipan 7.

Illustration: situationsplan över Orgelpipan 6. (Strategisk Arkitektur)
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Stationen som del i Sveriges största stationskomplex
Den planerade stationen planeras och utformas med utgångspunkt från sitt läge i
staden intill Klarabergsgatan, med beaktande av den planerade Spårväg City’s
sträckning, likaväl som Centralstationsområdet kring Vasagatan. Detta innebär att
entréer till stationen orienteras mot dessa båda gator i den nya bebyggelsens hörnpartier. Entréerna annonseras väl i stadsrummet för ökad orienterbarhet och tillgänglighet. Entréerna sammanbinds genom en intern diagonal passage som även
tar upp nivåskillnaden mellan de båda entrépartierna. Stationshallen anordnas
således i bebyggelsens mark- och källarplan. I källarplanet ansluter rulltrappsförbindelser från Citybanans perronger, likaväl som från tunnelbanans gröna/röda
linje. Befintlig passage mellan fastigheten och Centralstationen bibehålls.

Illustration: bebyggelsens markplan med stationshall och hotellentréer. Entré till planerade bostäder anordnas längs Klara Vattugränd. (Strategisk Arkitektur)

Hotell
Det planerade hotellet utgör i huvudsak 9 våningar ovanpå stationen. Reception
med huvudentré från Vasagatan likaväl som övriga hotellfunktioner inryms integrerat i stationsvolymen. Entré till restaurant etc planeras längs Klarabergsgatan.
Konferenslokaler och andra mer publika utrymmen inryms i de övre våningarna
tillsammans med hotellrummen. Hotellrummen vänder sig dels ut mot omgivande
gator, dels in mot ett centralt placerat atrium. Hotellet bedöms i nuläget inrymma
ca 350 rum samt gemensamma ytor som reception, konferens, restaurant etc.
Bostäder
Bebyggelsen föreslås inrymma två indragna våningar med bostäder ovanpå
hotellet. Tillsammans med viss del bostäder även i närmast underliggande
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hotellplan bedöms sammantaget ca 30-35 bostäder kunna inrymmas i fastigheten.
Entré till bostäderna planeras från Klara Vattugränd. På taket bedöms
gemensamma ytor för bostäderna i viss utsträckning kunna anordnas, men
begränsas av föreslaget atrium som även förser de inre hotellrummen med
dagsljus. Utöver det centrala läget i staden kan föreslagna bostäder erbjudas
terrasser som vänder sig ut mot staden som en boendekvalitet. En övergripande
analys av områdets bullersituation har genomförts. Med beaktande av stadens
allmänna brus likaväl som buller från omgivande trafikerade gator, planeras
bostäderna utformas som genomgående lägenheter, dvs avstegsfall från gällande
bullernormer tillämpas. Detta innebär att minst hälften av boningsrummen i
respektive lägenhet vänds mot de mindre bullerpåverkade gemensamma ytorna på
taket. I genomförd utredning har dock inte beaktats klockringningar från Klara
Kyrka. Detta behöver utredas vidare i den fortsatta planeringen. Gällande
miljökvalitetsnormer för luft (PM 10 och kvävedioxid) bedöms kunna innehållas.

Illustration: planerade bostäder på bebyggelsens tak. (Strategisk Arkitektur)

Föreslagen volym och principer för byggnadens gestaltning
Med utgångspunkt från tidigare ställningstaganden föreslås bebyggelsen utformas
med en takfotshöjd om ca +43 meter. Detta motsvarar den högsta totalhöjden på
befintlig byggnad. Utöver detta föreslås ytterligare två indragna bostadsvåningar.
Detta ger en ungefärlig totalhöjd om ca +49 meter, motsvarande 13 våningar från
Vasagatan. Något högre rumshöjd har antagits vara motiverat för stationen och
hotellets gemensamma ytor i dess egenskap av publika funktioner. I nuläget uppskattas den nya bebyggelsen omfatta totalt ca 29 000 kvm.
En transparent sockelvåning anordnas runt bebyggelsen. Mot Vasagatan utgör
denna tre våningar, som tydligt avtecknar stationen som en publik funktion i
stadsrummet. Härigenom ges även goda möjligheter till att annonsera själva
stationsentréerna både mot Vasagatan och Klarabergsgatan. Ovanför sockelvåningen redovisas förslaget i nuvarande utförande med en varierande utkragning
om maximalt 1,5 meter runt byggnaden.
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Som illustrerats kan bebyggelseprogrammets funktionsindelning avläsas i byggnadens utformning och arkitektoniska ansats. Stationen som ett publikt rum ges en
mer transparent utformning med stor andel glasade fasader för att bl.a. kunna avläsas i stadsmiljön likväl som att stationen ges ett luftigt och generöst intryck.
Hotell- och bostadsprogrammet skiljs exteriört från stationen. Dessa fasader kläs
med ett yttre skikt som gestaltningsmässigt håller volymen samman.

Illustration: sektion genom planerad bebyggelse. (Strategisk Arkitektur)

Illustration: entré till stationen från Klarabergsgatan. (Strategisk Arkitektur)
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Tider
I dagsläget har följande tidplan bedömts kunna antas för den fortsatta detaljplaneprocessen.
Lägesredovisning SBN
Samråd
Redovisning i SBN
Utställning
Antagande SBN
Laga kraft

Q2, 2011
Q3, 2011
Q4, 2011
Q1, 2012
Q2, 2012
Q2, 2012
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Stadsbyggnadskontorets synpunkter
Tillkomsten av Citybanan och den planerade station City utgör en viktig symbol
för det framtida Stockholm generellt och i synnerhet för stadens och regionens
kollektivtrafikförsörjning. Den planerade bebyggelsen ligger i gränssnittet mellan
det gamla och nya City – och utgör genom detta även en viktig del av Stockholms
bebyggelseutveckling i Cityområdet i stort. Föreslagen bebyggelse bedöms ligga i
linje med Översiktsplanens ambitioner vad gäller den långsiktiga utvecklingen för
Cityområdet.
Området kring Centralstationen (Västra City mm) är i stadens översiktsplan utpekat som utvecklingsområde och inledande studier på en programmatisk nivå har
genomförts för områdets långsiktiga utveckling. Den föreslagna bebyggelsen i
Orgelpipan 6 inrymmer den nya stationen för Citybanan och tunnelbanan vilket
bedöms ytterligare stärka området som en viktig nod i stadens och regionens
kollektivtrafiksystem. Även sambanden och kopplingarna i stadsmiljön, funktionellt och rumsligt, mellan det traditionella Cityområdet och området kring centralstationen bedöms kunna stärkas genom föreslagen bebyggelse. Platsen är därmed
strategiskt viktig inte bara för staden utan även för regionens invånare och besökare.
Ur detta perspektiv vill stadsbyggnadskontoret betona vikten av att stationen och
dess entréer, betraktat utifrån omkringliggande gatumiljö likaväl som interiört,
planeras och utformas som ett publikt rum som underlättar resandet. Stationen
skall därmed vara välannonserad och lättillgänglig i stadsrummet, likaväl som att
annonsering/skyltning samt gestaltning av entréerna sker så att det tydligt framgår
att det är stationsentréer till Citybanan, tunnelbanan och fjärrtåg. Samspelet mellan ute och inne blir som konsekvens viktigt vilket kan stärkas genom föreslagen
transparens i de nedre våningarna i den nya bebyggelsen.
Det är samtidigt av vikt att den yttre miljön kring stationen utformas och anordnas
för att underlätta resandefunktionerna. Klara Västra Kyrkogata föreslås minskas
till en sektion om 15 meter. Anordnandet av de funktioner som behövs i
gatumiljön för dels stationen dels planerade bostäder och kommersiella lokaler,
behöver studeras i detalj i det fortsatta arbetet. Minskningen ger även ett smalare
gaturum vilket innebär att mötet med omkringliggande bebyggelse behöver
studeras vidare i den planerade bebyggelsens utformning.
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Tillkomsten av både Spårväg City och Citybanan förväntas öka antalet personer i
rörelse i området kring Klarabergsgatan, och vid entréer och hållplatslägen i synnerhet. I det fortsatta arbetet bör därför säkerställas att den offentliga miljön kan
omhänderta de flöden av resandeströmmar och fotgängare som förväntas passera
området, t.ex. genom generösa och funktionella trottoarer i området och kring
fastigheten. Detta blir också en konsekvens av att befintlig trappa mellan Klarabergsgatan och Vasagatan tas bort.
Med höga arkitektoniska ambitioner bedöms bebyggelsen inom Orgelpipan 6
kunna bidra till ett stadsmiljömässigt lyft för området, bl.a. genom att accentuera
mötet mellan två av stadens huvudgator, Klarabergsgatan-Vasagatan. Genom att
utveckla stations- och hotellfunktionerna kan även det publika rummet i övrigt
stärkas.
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Skärningspunkten mellan Klarabergsgatan – Vasagatan utgörs av en nivåskillnad
vid Klarabergsviadukten. Idag utgör utrymmet kring viadukten en delvis otillgänglig, mörk och ogästvänlig miljö. Genom att anordna publika funktioner som
t.ex. hotell- och stationsentréer kring fastighetens bottenvåningar bedöms en förbättring kunna ske inte bara av miljön kring viadukten utan av området i stort.
Samordning behöver här ske med intilliggande fastigheter.
Platsens läge i staden, närheten till Klara Kyrka, samt med beaktande av de
publika funktionerna, innebär att byggnadens arkitektoniska egenskaper håller
hög ambitionsnivå och kvalitet, t.ex. vad gäller karaktär, materialval och detaljeringsgrad. Detta även utifrån att planerad bebyggelse föreslås gå en något större
volym och höjd jämfört med dagens byggnad.
Stadsbyggnadskontoret bedömer i nuläget att detaljplanens genomförande inte kan
antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL 5 kap 18§ eller
MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver göras. Detta klargörs i samband
med kommande samråd.
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Illustration: perspektiv över planerad bebyggelse från Centralplan. (Strategisk Arkitektur)
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