Protokollsutdrag
Sammanträdesdag
2012-11-22
Kl 16:00 – 17:10
Ajournering kl: 16:53 – 16:56
Justerat den 22 november 2012

Regina Kevius

Anslaget den 26 november 2012

Tomas Rudin
(§§ 1-58, 60-66)

Elina Åberg
(§ 59)

Närvarande

Godkänt dokument - Petra Berglund, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2012-11-23, Dnr 2010-18583

Ordföranden
Vice ordföranden
Ledamöterna

Tjänstgörande ersättare för
Ulla Richter (S)
Daniel Helldén (MP)
Björn Ljung (FP) § 19
Maria Hannäs (V) § 19
Andrea Femrell (M) §§ 38-39
Tomas Rudin (S) § 59
Ersättarna

Regina Kevius (M)
Tomas Rudin (S) §§ 1-58, 60-66
Andrea Femrell (M) §§ 1-37, 40-66
Per Hagwall (M)
Johan Brege (M)
Björn Ljung (FP) §§ 1-18, 20-66
Christer Mellstrand (C)
Erik Slottner (KD)
Hassan Said Mahamed (S)
Elina Åberg (MP)
Maria Hannäs (V) §§ 1-18, 20-66
Gunni Ekdal (S)
Tobias Olsson (MP)
Anders Johnson (FP)
Sebastian Wiklund (V)
Tobias Sjö (M)
Björn Sund (S)
Tobias Sjö (M) §§ 1-37, 40-66
Tomi Liljeqvist (M)
Arne Genschou (M)
Roland Bjurström (M)
Anders Johnson (FP) §§ 1-18, 20-66
Björn Sund (S) §§ 1-58, 60-66
Sebastian Wiklund (V) §§ 1-18, 20-66

Dessutom närvarade stadsbyggnadsdirektören Susanne Lindh och stadsbyggnadskontorets
avdelningschefer samt handläggande tjänstemän i de aktuella ärendena.

Box 8314, 104 20 Stockholm. Besöksadress Fleminggatan 4
Telefon 08-508 27 300. Fax 08-508 27 170.
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

www.stockholm.se

13/2012

22 november 2012

§ 22
Godkännande av förslag till detaljplan för fastigheten
Orgelpipan 6 mm, Vasagatan i stadsdelen Norrmalm (station,
hotell, ca 20 lägenheter) vidare till KF, Dnr 2010-18583-54
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och
överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.

2

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 30 oktober 2012.Bil § 22.
Utlåtandet avser godkännande av förslag till detaljplan för fastigheten
Orgelpipan 6 mm, Vasagatan i stadsdelen Norrmalm (station, hotell, ca
20 lägenheter).
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
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1)
2)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), vice ordföranden Tomas
Rudin m.fl. (S), Christer Mellstrand (C) och Erik Slottner (KD)
föreslår (se beslutet).
Björn Ljung (FP) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar att
avstyrka kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra
Stockholm växer så att det knakar och det rådet ingen tvekan om att
vi måste fortsätta den kraftfulla utbyggnaden av bostäder,
arbetsplatser och infrastruktur samt platser för kommers, kultur och
bildning som sker i Stockholm. Men stadens utveckling får inte
innebära att det som gör Stockholm attraktivt och unikt förstörs.
Enligt oss finns det ingen motsatsställning mellan höga ambitioner
i bostadsbyggandet och ansvarstagandet för stadens skönhet och
kulturhistoriska värden. Därmed skiljer vi oss både från dem som i
varje läge säger nej till varje nytt hus som ska byggas, och varje
väg som ska dras fram, och från dem som är beredda att bygga stort
och högt utan hänsyn till den omgivande miljön.
I detta ljus ska man se förslaget till detaljplan för Orgelpipan 6,
vilken kommer att innehålla den framtida huvudentrén till
Citybanan. Förslaget har visserligen gestaltningsmässigt utvecklats
till det bättre, men samtidigt föreslås de högsta delarna av den nya
bebyggelsen att bli hela 61,6 meter. Det är mer än 20 meter högre
än platsens befintliga hotell (39, 5 meter) och nästan lika högt som
Hötorgsskraporna (73 meter).
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Att placera ett så högt hus precis framför Klara Kyrka är ett
okänsligt ingrepp i stadsmiljön. 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. Detta förslag
tar inte hänsyn till några av dessa aspekter. I stadskärnan bör den
speciella karaktären med lägre bebyggelse 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.
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
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.
3)

Elina Åberg m.fl. (MP) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
enligt följande:
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1. Att återremitera förslaget till detaljplan för Orgelpipan 6.
2:

Att uppdra åt staden att genom trafikkontoret skyndsamt och
parallellt med arbetet av detaljplanen för Orgelpipan 6 se över
hela Vasagatans struktur så att gatan samspelar med det nya
stationshuset och så att gatan blir funktionell och smidig och
prioriterad för gång, cykel och kollektivtrafikresenärer

3:

Att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att redovisa
tillfredsställande cykelparkeringslösningar i anslutning till det
nya stationshuset

4:

Att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att se över
byggnadshöjden på den delen av stationshuset som vetter mot
Klarabergsgatan och minska husets fotavtryck så att det bättre
samspelar med sin omgivning

5:

Att minst ett av taken används för publik verksamhet,
tillgängligt för spontanbesök från allmänheten, exempelvis
restaurang, bar eller café

6.

Samt att vidare anföra följande:

Det är viktigt att staden får en fungerande stationslösning.
Citybanan utgör en viktig infrastruktursatsning och det är
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nödvändigt att arbetet med det nya stationshuset/hotell synkas med
Citybanans tidplan.
Diskussionen om det nya stationshuset/hotellet är en fråga om både
byggnadens form och byggnadens funktion. Stationshusets samspel
med de omkringliggande kulturmiljövärdena måste vara den
självklara utgångspunkten vid gestaltningen. Byggnadshöjden på
den delen av stationshuset som vetter mot Klarabergsgatan borde
ha ses över och anpassats bättre till de omkringliggande
kulturmiljövärdena. Det föreslagna stationshusets utbredning i
markplan borde dessutom ha begränsats och utformats för att
möjligöra bättre entréer vid Vasagan och Klarabergsvägen och för
att undvika att Klara västra kyrkogata blir för trång. I debatten om
stationshusets form och gestaltning har frågan om
stationsbyggnadens funktion och relation till omkringliggande
gator olyckligt hamnat i skymundan.
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Miljöpartiet vill först och främst ha en stationsbyggnad med en
fungerande helhetslösning. För miljöpartiet innefattar detta ett
välfungerande centralplan, det vill säga markutrymmet mellan
Orgelpipan 6 och nuvarande entré till centralisationen. I det här
sammanhanget spelar Vasagatans utformning och struktur en viktig
roll. Vasagatan måste utformas och byggas om så att den blir
funktionell och smidig och prioriterad för gång, cykel och
kollektivtrafikresenärer.
I stadens förslag till Framkomlighetsstrategi står det beskrivet att
Stockholms framtida trafiksystem måste ställas om för att fungera
effektivt och att den andel av våra förflyttningar som görs med bil
måste minska. I stadens Framkomlighetsstrategi står det även att
gatumiljön steg för steg bör få fler kollektivtrafikkörfält, fler
cykelbanor, färre parkeringsplatser, och bättre gatumiljöer för de
som går. I stadens översiktsplan Promenadstaden är en av de
bärande strategierna att människor ska kunna röra sig i staden till
fots eller med cykel på ett tryggt sätt.
Det är svårt att i Stockholm hitta en plats som bättre lämpar sig för
att applicera stadens långsiktiga mål om ett hållbart transportsystem
än vid området kring det nya stationshuset. Om Stockholm stad på
allvar vill ha ett hållbart trafiksystem så måste stationsområdet vara
utformat för att prioritera gång, cykel och kollektivtrafikresenärer.
Miljöpartiet vill därför uppdra åt att staden att genom trafikkontoret
skyndsamt se över Vasagatan och centralplans struktur med
utgångspunkt i stadens Framkomlighetsstrategi och översiktsplan i
syfte att underlätta ett framtida hållbart resande. Miljöpartiet hade
önskat att stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att redovisa
tillfredsställande cykelparkeringslösningar i anslutning till det nya
stationshuset. Nu saknas detta vilket gör att vi riskerar att inte bara
få ett stationshus som båligt harmonierar med omgivande miljöer,
prioritera hotell och butiker framför kollektivtrafikbehovet utan
också försvårar ett fungerande samspel mellan gående, cykel och
kollektivtrafik.
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4)

Maria Hannäs (V) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
enligt följande:
1. Avslår kontorets förslag till beslut samt därutöver anföra
2. Föreliggande detaljplan är betydligt bättre gestaltningsmässigt
än tidigare förslag, men den högsta byggnadshöjden blir 61,6
meter över nollplanet vilket är ca 20 meter högre an det
nuvarande hotellets högsta del. Vänsterpartiet anser att just
denna del borde vara lägre för att inte störa Klara kyrka och
dess torn. Det kan inte vara förenligt med stadens
kulturhistoriska miljö och stadens siluett att låta denna högdel
dominera över kyrkan. Vi anser att denna högsta del ska sänkas
så att den överensstämmer med den höjd som hotellet har idag.
Även med en sänkning borde bostäder kunna inrymmas i
byggnaden.
3. Vasagatans utformning behöver även omarbetas så att gatan blir
mer funktionell och samspelar med det nya stationshuset.
Entréerna till Citybanan måste få tillräcklig kapacitet och
trottoarer behöver breddas för att rymma både gång- cykel och
kollektiv-trafikresenärer. Platsen mellan Orgelpipan 6 och den
nuvarande entrén till Centralstationen behöver få en
helhetslösning med kompletterande grönska och träd.
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Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslaget att återremittera ärendet
mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden
beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Ytterligare framlagda förslag till beslut

1)

Elina Åberg m.fl. (MP) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
att inte godkänna förslaget till detaljplan.

Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer övriga förslag mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl. (M),
Tomas Rudin m.fl. (S), Christer Mellstrand (C) och Erik Slottner (KD).
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 om återremiss samt sitt förslag till beslut.
Maria Hannäs (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag till beslut.
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Underrättelse
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Kommunfullmäktige ska underrättas om beslutet genom utdrag ur detta
protokoll.
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