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Ordföranden
Vice ordföranden
Ledamöterna

Tjänstgörande ersättare för
Johan Brege (M)
Erik Slottner (KD)
Erik Slottner (KD)
Karin Gustafsson (S)
Martin Hansson (MP)
Björn Ljung (FP)
Maria Hannäs (V)
Maria Hannäs (V)
Christer Mellstrand (C)
Ersättarna

Regina Kevius (M)
Tomas Rudin (S)
Andrea Femrell (M)
Per Hagwall (M)
Björn Ljung (FP) §§ 1-13, 15-26, 28-30,
32-132
Christer Mellstrand (C) §§ 1-66, 68-132
Hassan Said Mahamed (S)
Elina Åberg (MP)
Maria Hannäs (V) §§ 1-13, 15-26, 28-30,
32-132
Arne Genschou (M)
Roland Bjurström (M) §§ 1-28
Tobias Sjö (M) §§ 29-132
Ulla Richter (S)
Ylva M Larsson (MP)
Anders Johnson (FP) §§ 14, 27, 31
Sebastian Wiklund (V) § 14
Tobias Olsson (MP) § 27, 31
Maria Elgstrand (M) § 67
Tobias Sjö (M) §§ 3-28
Maria Elgstrand (M) §§ 7-66, 68-132
Anders Johnson (FP) §§ 1-13, 15-26,
28-30, 32-132
Sahar Almashta (FP)
Tobias Olsson (MP) §§ 1-22, 24-26,
28-30, 32-132
Sebastian Wiklund (V) §§ 1-13, 15-25

Dessutom närvarade stadsbyggnadsdirektören Susanne Lindh §§ 1-6,
biträdande stadsbyggnadsdirektör Arne Fredlund §§ 7-132, samt
stadsbyggnadskontorets avdelningschefer samt handläggande tjänstemän
i de aktuella ärendena.
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§ 24
Orgelpipan 6 m.m., Vasagatan 22, Norrmalm, Dnr 2010-18583-54
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna lägesredovisningen
och planeringsinriktningen inför samråd för Orgelpipan 6 m.m..

H andlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 31 maj 2011. Bil § 24
Utlåtandet avser lägesredovisning och ställningstagande inför fortsatt
planering av ny bebyggelse vid Citybanans station City, Orgelpipan 6
m.m. i stadsdelen Norrmalm.
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), Christer Mellstrand (C) och Maria Hannäs (V)
föreslår att stadsbyggnadsnämnden (se beslutet).

2)

Björn Ljung (FP) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar att i
huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut, samt att därutöver
anföra följande:
Vi tycker att det är olyckligt att man i denna lägesredovisning och
planeringsinriktning delvis frångår kontorets förslag till
startpromemoria (som behandlades av nämnden den 17 mars),
vilken innebar att den nya byggnaden skulle 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
godtar därför inte de två extra våningarna som lagts till i detta
förslag till planeringsinriktning.
För övrigt ställer vi oss positiva till det föreslagna innehållet i
byggnaden, med hotell och kommersiella ytor. Det kommer att öka
rörelsen och aktiviteten runt huset, vilket är positivt för hela
området. Platsen blir tryggare och snyggare än idag. Entréerna till
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den nya Citybanan bör också göras så attraktiva som möjligt och
bör också förses med konstnärlig utsmyckning.
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. Denna
lägesredovisning och planeringsinriktning är ett steg i rätt riktning.
3)

Elina Åberg m.fl. (MP) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
att i huvudsak bifalla förslaget, att plats inom befintlig volym
bereds för ytterligare bostäder, samt att vidare anföra följande:
Förslaget har god potential och är lämplig att utveckla för fler
bostäder.
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Byggnaden framstår på illustrationen som lite tung och klumpig.
Taket ovan Citybanans entré kan komma att upplevas som
övertungt. Mp vill se en redovisad detalj och formbearbetning som
lättar upp upplevelsen. Relationen till Klara kyrkas smäckra gestalt
bör vara ödmjuk och respektfull. Höjden kan endast bedömas
genom realistiska stadsrums– och stadssiluettsstudier i 360 grader,
vilka saknas i dagsläget. Frågan om lämplig höjd står därför ännu
obesvarad.
Byggnaden och anläggningen skall ha en tydlig framåtsyftande
miljöprofil och vara av passivhusstandard och p-normen 0,3 med
hänsyn till den mycket goda närheten till kollektivtrafik.
Gaturummet och dess relation till Vasagatan och Centralstationens
entrétorg/park skall vävas in i förslaget.
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), Christer Mellstrands (C) och Maria Hannäs (V) förslag.
Reservation

Björn Ljung (FP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag till beslut.
Elina Åberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag till beslut.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Christer Mellstrand (C) enligt följande:
Det torde inte vara någon större nyhet att Centerpartiet egentligen
skulle ha vilja sett en högre byggnad på platsen. Fastighetens
centrala placering mittemot resecentrum innebär att byggnaden ofta
blir en av de första som möter besökare och hemvändande
stockholmare. Just därför tycker vi att det skulle ha varit lämpligt
med en ståndsmässig och iögonfallande byggnad som välkomnar
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resenärerna till en storstad. Även byggnadens olika tilltänkta
funktioner lämpar sig väl för en högre byggnad. Vår linje vann
dock inte gehör i stadsbyggnadsnämndens tidigare beslut om
detaljplanen för fastigheten – även om den glädjande nog trots allt
medger en något högre byggnad – och därför siktar vi nu istället in
oss på att bidra till att göra det bästa tänkbara på platsen.
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På grund av fastighetens placering anser vi att det är viktigt att det
blir en vacker och iögonfallande byggnad som tydligt markerar
citybanans station city och välkomnar resenärer till staden. Därtill
är det viktigt att byggnaden utformas på ett sådant sätt att
funktionaliteten får en central roll, där man också tar hänsyn till
och förbereder för kommande kapacitetsökningar av stationen. Det
är också viktigt att denna nyckelbyggnad i staden byggs med den
modernaste miljötekniken och att man så lång som möjligt försöker
väva in miljötänk, så som gröna väggar och tak, i byggnadens
gestaltning.

4 (4)

