


Utvecklingsnmrádet Karolinska  — Norm Station är beläget 1 tva kom-
muner, Solna respektive Stockholm. Fördjupningen m' översikts-
planerna (FOP) är ett gemensamt dokument. l de inledande delarna
behandlas förutsättningar uch planförslaget övergripande för hela
plan-området. Förslaget fördlupas därefter i delnmrådesbeskrivning-
arna för Karolinska Institutets område, Nya Karolinska Solna (NKS),

Östra Karolinska sjukhusnmradet (Östra KS-rxmrådet) samt Norra
Starionsområdet.

Pruiektledare Emelie Eriksson, Stockholms Smdshyggnadskontor
Tfn 03508 266 61, B—[)OS[ emelieeriksson@sbk.stockh0lm.sc

Dn r 2006-05038-51

c‘"o

?wii Stockholm Stad‘luv.

TLIJ planen har en miljÖkunsekvensbeskrivning tagits fram och en tra-
fik-PM sammanställts. Därutöver har underlagsmaterial tagits fram gäl-
lande övergripande riskanal) s, kulturmiljöanalys, miljö, genomförande,

teknisk försörjning och kommunal service. Övrigt underlagsmaterial
består av tidigare utredningar av särskild relevans fur föreliggande FOP.
Länsstyrelsens granskningsytttandc bifogas planen.

För vidare information kontakta:

Pruicktledare Sofie Loftenius, Solna Stadsbyggnndsfötvaltning
Tfn 085734 28 18, ::—pos[ sofic.1often1us@solna.se

Dnr  KS  20062101
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Sammanfattning
Karolinska - Norra Station intar en nyckelposition i regionen. Här
Finns goda förutsättningar för näringslivet och universitetet att vaxa och
bygga en helt ny stadsdel med varldsledande forskning och företagande
inom life science-området. Stockholms stad, Solna stad, Stockholms

Läns Landsting/Locum och Karolinska Institutet/Akademiska Hus

har sedan 2004 gemensamt arbetat for att föra fram potentialen  i  och
förbereda en utveckling av detta område. Parterna har sedan tidigare

formulerat en gemensam vision:

'Den (1)11 I/(If/Id?/Ell kring .Yørru .Yrm‘ImI_/F/rr/Iuri en :mik wii/á' J/adr/II
»ét'z1/("fr/er‘ lill/Il Inrldxlrdullde fir‘:/€111!/g, /ire]:/gal/Id? Mb [larm/r i lfurøpn:
mer! ipuuuumlz /1'I/I':i.\*lre(gimI" i

Planförslaget innebar i sin södra del en förlängning :iv innerstadens
rutnät. Norra liinken/E4/E20  och  Värtabanan däckas over fran ett
kvarter vaster om Solnabton till Norrtullsplatsen. På stalionsomtadct

och överdiickningen planeras för en blandad stadsbebyøggelse. På Ka-
rolinska Institutets område bevaras den inre campusmiljön medan ny
bebyggelse planeras i de yttre delarna bland annat mot Solna iigen Ett
nytt högspecial rat sjukhus öster om Solnavägen kopplas till KI-om-
radet. Da inflyttning i det nya sjukhuset skett kan ostra KS-omrâdet
omvandlas till en stadsmiljö med izlantlat innehåll, väl integrerad med
innerstaden genom att befintliga gator forlangs in i området.

 

 

1 Gemensamma planenngsñarutsattningair, 2004

INLEDNING

Iiörslaget till fördjupning av ovcrsiktplanerna för Karolinska  — Nor-
ra Station ger de grundläggande planmassiga förutsättningarna för att
förverkliga den gemensamma visionen. Ett förverkligande förutsätter-
dock stora investeringar i infrastruktur. De närmaste 10-20 åren är i
dessa m seenden strategiska lån övetdackning av Norra Stationsområ-
det med tunnlar for vag och  järnväg kan samordnas med den utbygg-
nad av Norra länken öster om Xorrtull som nu inleds. Planerna pa ett

helt n_\'[[ uni\ ersitetssjukhus ger nya mdjligheter att samordna fem} else
pa Solnasidan med en overdackning och Stadsutveckling pa Norra Sm-
Linnsomradet. 'fill detta kommer möjligheterna att samordna stadsde-
lens utveckling med utbyggnaden av Citybanan  och en tunnelbanegten
fran Odenplan.

Med förlängningen av Vasastadens gatunät förenas Stockholms inr
nerstad och Karolinska, samtidigt som stråket till Solna Centrum och

ov riga delar av Solna stärks. Litvecklingen inom (iniriidet ger också möj-
ligher att stärka de ostvästliga sambanden inom Vetenskapsstaden med
bland annat Stockholms Universitet, KTH och Albanoområtlet. Vård,

forskning och utbildning inom lifescience bidrar tillsammans med en
hög andel boende, kultur och offentligt liv till en levande stadsmiljd.

Statlsutvecklingsomradet innehållet Hera park- och torgrum. Till
omgivande parkomtaden som Hagaparken och Karlbergs Slottspark
kan gang och cykelförbindelserna stärkas.
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jämte plant rslager har ett nollalternanv och jamfürelscaltcrnrttit'
identilicrztts och utretts. jiimförelsealtcrnativet innebar att Norra lanr
ken/H4/H20  och  Värtabanan inte diick över  och  att trafikplats l laga

södra inte byggs om mcd en förlängning av låugeniatunnlarna. lätt nytt
'  ukhus uppförs intill Solnavagen  och  Förtätningzir sker

 

univc  tc  .  .  
inom Karolinska Institutets område  och  på östra delen av Karolinska
sjukhusomradct. Pa Norra Station uppfors en blandad stadsliebyggclsc
med kontor och bostadcr där sa är moiligt av milior och tiskskzil, bland

annat med hLins_\n till  huller  fran vag och iarnvag.

Nollalternativet liknar iamforelsealtcrnativet, men utgar dessutom

fran att bclintlig struktur bevaras pa kS-omradet. Detta skulle leda  Llll
att sjukhusvctksamhetcn reduceras pa grund av  att  de icke äntlamzils-
enliga lokalerna bevar; .Till följd av detta blir markanvändningen bade
inom KSAområdet och inom Kl-omtadet osaker, da Kl för sin lok lir

   

 string ar beroende av  tlct  nara samarbetet med uni\ itetssjukhuset.
   Nollalternativet har  därför  utretts m_ ket översiktligt.

   Samhallsckonom  . t bedöms planförslaget ge pos t.i\a effekter för
kommuner, landsting och akademier med des kombination av :lllrillvlr

Livt boende och arbetsplatser i en tilliaxtmil 'starkt kopplat [lll den
akademi. ka  \  ärlden. Jamtiirelsealtcrnativet och nollalternativet innebar

 

  

att visionen och s_\ fret med planen inte uppnas. Åled en kvarvarande
barriar skapas inte t-n sammanliangantle  och  blandad stadsmiljo, dar
sambanden till omgix ningarna kan stärkas. (Jm det nya universitets-
sjukhuset inte skulle etableras inom planområdet innebar detta att den
större satsningen inom btotcknikutvecklingen i omradet uteblir.

Bakgrund
Traliklcden _\0rra ldnken/1:4/li2(l, Vartabanan och det gamla ban-

gartlsonirádet vid Norra Station utgör barriär och störriitigskalla i stads-
landskapet. Flera plancringsinitiariv togs i  Stockholm  För att utnyttja
omradctl "me, utan att leda Llll genomförande. 1999 togs initiativ som
åter aktualiserade förnyelseprtuektct. En intrcsscntgrupp med nâgra
bvggherrar gcnomlürtle i samverkan med de davarantle ntarkagarna
Stockholms stad och Jernhusen .\B en förstudie av forutsuittningar-
na att dacka över och utveckla SKLILlOHSA nch  vagomradet i Stockholm.
Samtidigt utvecklade Karolinska Institutet  cn  ide' om Stockholm
BIUSCICHCC, att skapa ett sammanhangandc omrade för biovctcnskaplig
forskning i en attraktiv mil . lns tutet presentcradc idén for reger-
ingen  och  sökte samarbete metl Stockholms Universitet  och  KTH.
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Vision och syfte

"DM ;ga :lady/elen kring iVmTa Xtalioiz/&'1'mar i m  /mik  M/fzixlz/dm.r
km/z’feIe1' Merl vi/r/I/.r/er/m1de_fl7r:/efli/gg, fJ1'e2‘ngm1//e 0th boende i Lun/pa:
7//at Jpmlmmdz I2’//L'¢i><1rz'ginn” Z

Vision 2025 - världens främsta område för
Life science
Näringslivet, universiteten, Stockholms stad, Solna stad och Stockholms
lans landsting har Rnmulerat en skrift for omradet ”Vision  2025
Karolinska  — Norra Station, inbiudan till att skapa världens främsta om*
rade för life science”. Bioteknikindustrin är en av de snabbast växande
branscherna  i  världen, dar Sverige har en viktig position att försvara.
For att Sverige ska kunna möta den ökande internationella konkurren-
sen om företag och forskning inom lifescience-omrâdet behovs kraft-
fulla satsningar på de platser där förutsattningarna är de al.lra bästa.

1  skriften konstateras att det inte finns någon annan plats i Sverige
där förutsättningarna för framtidens världsledande forskning, företags

utveckling och foretagsetablering är lika goda. Karolinska  — Norra Sta-
tion har ett bra kommunikationslage med närhet till Arlanda, centralt

stationen och pendeltägsstationen (ldenplan med snabba förbindelser
till bl a Uppsala, Strängnäs, Södertälje och Flemingsberg som utgdr vik-

tiga orter inom bioregionen. l och omkring Karolinska  ›  Norra Station
linns redan idag en stor koncentration av forskning och företagande
inom life science. Har bedrivs världsledande utbildning och forskning
vid Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms
universitet och Karolinska universitetssjukhuset Solna [nom fem ki-

2 Gemensammu pmnmngsru.umnmngm, 2004
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kuncemmmn av Vovelag mom m. mm

FLEMINGSBERG
Nnvum Forskmngxparkr Sverige Yuma
Hløvaensksplnga velenskämhark
Hcmvm s. Karolinska Umvcmneusyukhusen
Huddw;le,KL53udva(ampu3ozhKYHSyd

lometer fran området ñnns också ca hälften av regionens lifesciencer

företag. Planområdet Karolinska  — Norra Station ar därmed inte bara
viktigt i ett regionalt sammanhang utan inte minst från ett nationellt
perspektiv.
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För en hållbar utveckling
Karolinska  — Norra Station planeras och byggs för att främja en ekolo-
giskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. lån god tillgänglighet
till området planeras genom utbyggnaden av en kapacitetsstark kollek»
tivtrañk i form av tunnelbana och Citybanans pendeltågsstaizion med
uppgång vid Vanadisplan En god kollekcivtrañk liksom bra gång-och
cykelförindelser innebar att det ar lätt att förHytta sig till och från stads»
delen på andra sätt än med bil. Detta minskar störningari form av bul-
ler, köer och utsläpp.

En stadsdel med bostäder, kontor, handel, forskning och ett sjukhus

ger förutsättningar för en stadsmiljö som lever dygnet runt och där det
är tryggt att vistas. För att möjliggöra en hållbar utveckling krävs också
närhet och tillgänglighet till grönområden uch service, som år viktigt
att säkerställa i fortsatt planering.

Områdets läge i närhet av vetenskapliga institutioner bör kunna nytt-
jas för att främja hållbara och innovativa lösningar i stadsdelen för t ex
energihushållning, avfallsinsamling, byggteknik etc.

ny, :a t
\  ,  _, .,

Planens syfte
Den fördjupade översiktsplanen for Karolinska  — Norra Station om-
fattar ett gemensamt stadsurvecklingsområrle över knmmungränsen.
Avsikten är att belysa och behandla fragor som berör de båda komr
munerna. Planen är strategisk  och övergripande och avsedd att fungera
som program for detaljplancri r pektive kommun.
Syftet med fördjupningen av örersiktsplanerna för Karolinska och
Norra Station år att:

 

>  Skapa förutsättningar för en integrerad stadsmiljö med bostäder,
kontor, handel, forskning och ett nytt universitetssjukhus

>  Stärka de fysiska kopplingarna mellan Stockholms innerstad
— Karolinska  — Solna centrum

>  Starka de Fysiska kopplingarna mellan Karolinska sjukhusomrzitlet
och Karolinska institutet

> [Törhartra förutsättningarna för östvastliga förbindelser
inom VetenSkapsstadenÅ till KTH, Stockholms universitet,

Handelshögskolan samt Lill Haga-Brunnsviken och Karlberg

>  Skapa god tillgänglighet och främja en hållbar utveckling genom
bättre kollektiva förbindelser mellan den nya stadsdelen och
Stockholm respektive Solna.

>  Redovisa hur riksintressen och kulturhistoriska värden skall
tillgodoses

> Ge underlag för en bedömning om den samlade stadsstrukturens
ekonomiska, tekniska och miljömässiga gennrnförbarhet med en
ürcrdäckning av Norra länken/li4/lå20 och Värtabanan

3  Vetenskapsstaden ar cll samlingsnamn för området från K! nu KTH_ Albano och Stockholms Universitet. Har används begreppet ur eu bredare perspektiv, da {l\'L'i1
Handelshogskolan inkludcrits.
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Planommdct

Planområdets avgränsning
Plannmraxlcr umlllnar  Nurra  Slalinns  ,  Kamlinska Insnlurc sr och

Karnhnska quklvuxnmradcr. Det grmsar  l  501kr L111 bchyggclscn \l11
,\urr.\ $l.\!mI1~q.ll.lx1_i\,1~(Lr.l\'S[J.lrUn1mdC(,1nnrr .1\'Sn1l1.lk_\rkI:_x_'.\rd
nth 1 n~1ur.\\ lI.lq.\p_\rLm }Iu\'uds.1k]1;;.1 n1.\rk.\;;.1re1 p1.\n<nnr.uIuL .nr

önmkiznlnx «u<1 \urn Smuuny. Smckhrzlmz 1.1:» ].lr'.d5mm KS—umr.1—

du, I›(1\ \1§.l(1Lll\1s1{.l Hux Kl»()n1mdcr/,

Kort historik
'n .n .\ll1nl\ .l1d>[.l kandg 1smannlngar Ing \1L1 nu\.\r.Indr   

 .m,.(L..n\umm pa KJnlhnikj ~1ukhu:omr.ILIL*l. PJ 1llVlF—r.1k(L1p}»
(urdu _\«.In.1 Luka  '  om  duhr  3x  Smckholm ltnrde undgr mudclnnhn 
(111 damm {nr~.unltn_u.

\nl \«:rrt1lll11;;_;;cr dcn h1.~mri:k.\ rullgramcn fran l(uU4I—1.lluL [Vl1L(L'r
l‘1IlI—mlcr~ hml.In uppfurdc< Lu]_lhu~'cn. som an ldag markcrar stad»

_gr-.mxm mur nnrr.

K.m»]1n~k.\ umyurdn fnm n11 s1utcr av 1811174310: :n «kl .w >{.lL1L'n\
141111114 4n1n_;1\r\1m_'.1r pnghl .l\' sambandet u11 K.1r}bcr~;~ Jun.  $n]n.I
kuk.: nth du Jnqrlnxinnh' Brunnnzkcnnmradg  .  \1nr xluru .n  IMAM,   

(alu L'1l1\1L'l'.l(1r\ vnxnzutnumrx parkmdjripa lxarnhmk. ;n IL1UL11L1 fun-w
lngar. Pa 1931 L  nrh  ›1(1›za1cx\ LxppFurdcsl)ygg11ndcr för Karuhnxka .~}uk—
husu  nach ]n\lll\1IL’[klditllillildcfhilf sedan (_lL'.~~' mcccsmx furmrzm

l7x'.\m lI11 ]‘)1ll—l.1]clh:1LlL'llml’édc[ kring Korn Stannn l'I1l.lf1[]lfJ pr.l—
uE1. Unxnulu .\mh.\dc k;xnk\.\r da _gnd<1nfi\;m  1h nade  hu  han ,\nn.\

låanmrgut. (izuLI~lx.lu1rer1r1;_m'11 har successivt .I\\cckl.1L~ .xuhn PMILU.

Icr nth l.ulu.~ »huhgr ncrl hurlan 1‘)‘)ll—mlcr. Var X()rr.\1.\n1\cn> {nr~t.l
cmpp _ucIIn:x111}n'Ll <  mellan Nurrmll och Karlbcrg füärladcx \';iy_L-rm i  l}')r—
Hllikt lu;;L'. 1)L‘l[1l 1ni3jhgglnn1c för en dverdåicknlng. m  Norra Iimkcn

xnnl k1.\r 1')'J1,11efriadc< Xorm St.mun<g.u.ln fran lLll1_L(l\'.\111(. Hmrcn
ZIIIH küptc  *rockhohxi stad markcn av _lcrnhuscru .\l5, ulkcr *kapade
1'nl\lr›.nrmn_;;lr for  en  urluyggg-n:1(I av .srcnsLulcn,

Planområdet idag

.\1.lk1\1)11L1

\'.\ mn arch l,\rn\’.1_4un >k.\r genom ummdcr  mh  urgnr (111\\1'V]I'71ll]\ mud

nn .l\1\l11n.\L1(l' krnfugzl barriärer. Plannmraduls :1u1ar har nn (Lu  n ›1lL.1 La-
r;lk[;lrL'r. .\urr;n Smnonsnmmdct :lr 1d.1_x_v cit _ur;u1xl.1ml nu;H;ln Smckhu1n1
mh  Suhmn. BL'fiI1L].l_u.\ >p.\r och byggnader \mn.\r um dun \.\rn\.lg~\crk-

umlur wmh.\rbedr1\'1t~1mr.K.1ruhmk.1 <\lIH\\1\uInr.nlL[dnmlnnnlx .n
~mHm~bLb\_u_;; :en 1 dun n4:rrr.1 çhlun  och Inxnrunxunlnçgnadçr knng
xmkhnspjrkpn nch mur ['pp>3].1\.xgcn. K.IrI>hn~k.1 In\(1[lIk[L1[Q:)r~ ull

xmrxxa ddun .n (nn 1.1
ml}:

and: campuxbj unanlçr mm: .lhlru mnnumcn-   
 _rrmdcr mn: Tnnuchuda 5p.1run\ra(1c. 1nnn\Kdruhnxkasmanad:-

1.\r hum :n  mmdre  nu-mud busmdur‘ \'.:r.\\  hm  uddclcn hggur umnfm
p1,mun1r.1dcl.n~[cr om 11 »min l'L’[(n och  \  Ad (  11017 AI' .\crc1<  \  ag.

I  .lHki\k.lp\l7l]d

I  nmmdux  mm  kant _gjr Smckhn1m›.ucr\ Bulk-\ nu-p.1rkm~ mldu 1
1h nnnu xkcnhaknmWcnnLr-GrcnLcmerarunl)n111gL1u1 .u .mn Hlrk.\~r.m,
Ruda hcrgcvw nch dc ccnrrala de1arna ;n YLISMILH] I1g_qur[1.\ un 1\<f\j.L};l USP
\.\~l]l_;_rnI»:I11m;_r. Karolinska siuk1\u<—url1 ll1<lllHIk()n1I'.'l(]CI 1ig.L1r:rp.1ux1‘1n—
nmhnld1«.\n1In.1 nLuunu. .\1e11an ¢]u~;1liggcr \r :rn ~r.ul< In\Ul‘l\l'.lk!L'I s: :m

  1 m  .\\. .\ mud Ing) LUCT fa 132.1 'lu\>\=\gna<1ur. n1kcr CYP! :mur  Km :hn.~\<:1

\[uHm\— I  :ch 1l1\l1[ul<UlHl'J(1C\'. Kan ›11n>1›..1 >1L1k1un0n1r.n1v. r  mud dc“ 111 gt

 hu1.\_x;*n.\ 1xçbygg -Ise är uc 'a val cxpuncrat fran 1'[apx.l1.l\.l_›;cn. \~r_\A 
gcnnnx Va Ian s_ ns wnru Ilka rydhgr, darcmur 11I1(1' “cn gr  '  11101) 44:e]-
«um mrcn hm   Norm Stationsgatan nch $\ L‘; gun.





Planprocessen

Översiktsplan
()\(l',\Il{L\pl.\n(l1 .\r ctr Llukumcnt mm <L.\ lxidu l utlxetct mot en l.m_u—
qkngt lx.\l[[:.lr uncckling,  I  dukumcnrcr ska .xIlm-.mn;1 inrrcsxm nfll
m.lrkIn\.InLlnIm;~.\n\prAk rcdu\l«;1\ I11-;,\om mllu» uch nxkfnktrurcr.
Den lüIn1H1LInU\cfuflpAnllg' I)\LT\lkT\['1l.\HL‘H km fnrr\1lln_;_v:1< och pr;-—

cl»;-r.:\  I  furdmpn1ng.lr .n mcrqklxphncn IUP l‘(H’Ll]L.\pTHflQL'l1 .n

u\cr\1kt~p1.1ncrn.\ fur K.lrnhn~k,l och Xnrn Sunun ur .n  sump v (lt
utgungxpunlttur  fur  knmmunctms plmenng sum rcdm 151: 1 ,\udcrIu~
u\cr~:k(~pl.xnLr.

K,1r:>hnxI»;,nn_qur1Suhu \(.1Li\lI\Ll’~(1\[\r1lJI]_()P ZUUG. ett n {cm ut*
xtckllnggxumrnlcn, ltumgxpunktcn (ur Suln) ~ud> 5rrJrc_u1>k.1 ur\u(k—

 h:‘,u Jr .ut ~mdcn .wcn fnrrautmnusnx  ,  :1 uruckhx 1 ttktmng mu: un
ut *Lllldlryjkl mul gul.: lnmnluzcr, lmrtJ .nxund och eftrckm ,1 kum-
I]1ll!\lls.lllUFlLI'.

Stuclslltalnh sud lur 1 (htrqktxplm 109‘) pckzn ut Änrm Stmnn
mm en .n Ilcm xt.ulxut\ccklmgxumnulcn (nr huautlcr och \'L*rk«.\n\—
luctcr. Dun t)\crgrIp.lr\dc xtmtcgtn for un'cck11ng,~umr.\dcn .lr .ut lx_\'_x_v_u.\

Du JlLlfC
llkllhlflUnlftlklcflil l (kl h'.l]\(cnlr.ll.I lmndct utgor den _~rnr-.1 {r.lnIru{.1

 ~(JL1CY'1 Hut .1 ruhn mnx  “k”  mn m_,rk_ l  1_ln(fi _\Lri\ N_.L P

 rc~L1r~cn (nr lilnntlml «sch \' ncmd sr.ltl<l›cl›\_›;_›;el

Proccsscns skeden och innehåll
Plunpmccwun Fur u\crs\krsp\-.ancnng bcaur .w mumnul. nrxnrllrung nth
.ln(.\>;.\mh-. Ilirdyupningen .]\’ ('i\'er:iLI«pI.1nurn.\ In  .u «add .lll Ihngcm
mm  prngrmu furI1»rrs.mderallplanenrbcrc mum R-~pL'kI1\c kummun

l’l.ur\I'ur\l.1_ucr mncbnr for.1ndnng.1r :om km n1ull'«-r.\hu}d.\mlrnHl—
}nI\l\ L'rk.lvL \  .m1  »r  LH mLhdkonscL\'€n~bc~Lr1\ mng uppmtmmlu ull ph-

   ncn.  .  mr.ulun1 m;l1okonsckvcnsbesknvmngcn \l\t'klll(  l  xunluunl  m.

\.\l1lr.\(lL›l (ur l'(  W  Kgmlimk;  — X  'nu Snnnn.

Arbetets bedrivande
.\rhuu mu} llkH fizrdxupade E>\ers1kr5p]mun hu'  m  ~  1 .nu tcnngmp-
pt-r  umlcr  hmm-n 1IrH6_Dcss.1 tog fram  unduI.\_x_um.\ur1.\1 nl] dun 11-r—

 \hup.\L1c n\gr~1LK~pI.1r‘,fin, I temxzruppcrtn n\cd\crk.nlc x. kunm_;_v.:
{rm lunlJ Lnmnxuncrnj rcpresenranrcr {rm (lc .xtnm- I'.m1glm~.lg.\rn.\
lI›I11f.l4lL.'lII(l\ kunsulter. En del .lv IUJKCYIJlLK(TAXI[L'l11.\›jTllPI7kTH.\ fullt/r
\\"1‘  u I1mlL'rI.\g«r.\ppx mu.

.\‘\I'tcI mul !L’1n.\gruppern;1 nr  art srudcn l'l.‘>pk‘k\'l\L' x ll(ll11\f.l\lL' {ur—
 ur~.utn1m;~ln-(, 11år .ut migennm fa en laud }_’L'I1llHIL\>!Vll\}_' och .ln.ll_\›

nlu nmlcrIJgxnLuL-rvnl mm ligger Lill grund (nr pl.uu'nr«].1qL-1. I’l.mr'nr—
\l.1_;_wI .\r L'I1 .\.\n1x11;1n\*jg-rxing m' dessa frggnr (lar .1\\.l_;;n1n_x;.lr nu-Hm

uhka Intressen  hur  mrit nödvändig. ,\I1\n_g.\ ;n du ILlCIHIllLTJLlL' Frugnrnn
n1;I~(L' l)clumlL\~‘ i kommande detul;plnneplnncrit\g.
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Riksintressen
lnom och i anslutning till planområdet firms ett antal riksinttessen.
Gränserna framgår av karta.

Norra länken/l-'A/HZO är av riksintresse för kommunikation, liksom

stambanan, Västeråshanan och Tomteboda bangård. Värrabanan ingår
i det Europeiska TliN-nätet. Del av Karolinska institutets område be-
rörs av riksintresse: för Bromma Hygplars då det ligger inom höjdbc-
gränsar område. Hela Karlberg är a\' riksintresse för totalförsvaret.

Stockholms innerstad med Djurgården är av riksintresse för kultur-
miljovardcn.  I  beskrivningen av uttryck för riksintresser lyfts bland an-
nat fram stadens avläsbara arsringar och srenstadens tydliga _vmre gräns.
Gräns för riksinrresser följer kommungrânsen mot Solna.

Karlberg är av riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset om-
fattar området kring Karlbergs slott och norrut mot Essingeleden.
Pampasomrádet med idrottsanläggningar inte i t-iksinrresset.

Rtksintresset för kulrurmiljövården Solna omfattar tre delar:

' Sockencentrum för Solna socken. Området kring Solna kyrka
Begrinsas av Solnavägen, Solna kvrltväg och Karolinska vägen.

'  Haga-Ulriksdals slottsmiljöcr. Området omfattar Hagaparken
och Ulriksdals slottspark. Begränsas av Uppsalavagen (Norra
léinken/Ii4/E20), kommungränsema mot Stockholm,

Danderyd och Sollentuna.

'  Norra begravmngsplatsen. Begränsas av Solna kyrkväg,
Uppsalavägen (Norra länken/ E4/ E20), Hagavägen och
Barnvakrsvägen.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Nationalstadsparken
Nationalstadsparken regleras i miljöbalken 4 kap 7  Inom Nationak
sradsparken får ny bebyggelse och nya anläggningar komma ull stånd
och andra atgärder vidtas bara om det kan ske utan inttångi parkland»
skap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur› och
kulturvärden skadas.

Stockholms stad arbetar för närvarande med en fördjupning av över-
siktsplanen for sin del av Nationalstadsparken. Solna  suds fördjupning
av översiktsplanen för sin del av Nationalstadsparken ställdes ut under
våren/sommaren 2007.

Gransdragttingen för Nationalstadsparken har i Solnas fördjupade över*
siktsplan för Nationalstadsparken, gjorts så att Uppsalavägen med befintliga
och planerade trafikplatser samt tillhörande uafikanotdnirtgat och buller
skydd lamnas utanför parken. Planområdet for FOP Karolinska- Norra
Station, inom Solnas del, gränsar därmed mot Nanonalstadsparken (Rip

utom ett mindre område vid Norrrull där en del av Nadonalsradsparken
ing-år i planområdet).

Områden av regionalt och kommunalt intresse
Bnrnnsxikenärertnktigtnarur-odt friluftsorrtráde ñirbocnde

bådetSolrtaodttSttmdrl-rolirtFránområderärdetmöjligrarrtasigt-idareut
till Norra Ijurgårdm Andra vikdp grönområden som är met bebyggelse-
ptiglade är Kadbergs-/Pampasomt-âdet, Solna och Non-a ltgrav-
ningsplalsen. Karolinska sjukhusomrñdet och Karolinska institutets område är
gröna områden, men används inte som rekrmtionsorrtrñde utom for de som

bor och arbetar tnotn närområdet. De har betydelse for grönst-rukrurvrt. 19
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Tillgängligheten till ovanstående områden begränsas av de järnvägar
och stora vägar som ligger mellan bebyggelse och naturområde.

Ekologiskt känsliga områden
Planområdet avvattnas till största delen mot Mälaren (Karlbergssjön
och  Ulvsundasjön). En mindre del avvatmas mot Brunnsviken.
Brunnsvikens villnnningsområde är ekologiskt känsligt område.
Brunnsviken är bland annat känslig för hydrologislt påverkan och flim-
reningar rill mark och vatten.

Grönstruktur
Planområdet gränsar i öster ull Hagaparken. Hagaparken  och  Norra
Djurgården består av både ordnade parkområden och kulturpråglad
natur. l andra änden ligger Karlbergsområdet som är park  och  idrotts-
område. lnom Karolinska sjukhus  och  institutsområdet finns en gröm
struktur med större eller mindre natur- eller parkområden.

Djurlivet inom planområdet bedöms bestå av insekter och småvilt
och  mojligen rådjur. Särskilt inom Hagaparken finns stora gamla ädel-
lövuäd sum är viktiga för många insekter. Det  finns  inte noterat att
någon rödlistad eller skyddsvärd art skulle finnas inom planområdet.

Växtlivet är blandat, det ñnns både ordnade parker med till och med

exotiska växter,  och  kultur-präglad naturmark med ädellövträd som ek,

alm  och  lind.

Inom planområdet finns ett antal befintliga grönytor. De viktigaste
ligger inom Karolinska sjukhusområdet (centrala parken, grona ytor
kring Eugeniahemmet och östra parkområdet). Inom Karolinska insu-
tutets område ligger byggnaderna utplacerade som hus i park. Större

sammanhängande grönområden inom Karolinska institutet ñnns kring
Ryssberget och norr om Tomtebodaskolan (nuvarande Europeiska
Smittskyddsinstitutet), dock inget större parkområde. I norra Vasasta›

den finns några mindre parker/lekplatser (Nnttbackaräppan, Solvanr
dan  och  Szt Eriksparken). Generellt är norra Vasastaden underförsötjt
på gröna ytor för vistelse och lek.

l väster gränsar planområdet till Karlbergsområdet men på grund
av stora barriärer (Norra länken/E4/E20 och stambanan) är området

mycket svånillgängligt. I öster ligger Haga-Btunnsviken som är mer
lättillgängligt från planområdet men även här är Norra länken/l-Isâ/
F20, Sveavägen  och  Värtabanan barriärer. Norr om planområdet lig-

ger Solna kvrkogård  och  Stockholms norra begravningsplats Kyrko-
gårdarna används a\' många för promenader.

Kulturmiljö
Norrtull har sedan 1670 utgjort entrén till Stockholm från norr, med
stor symbolisk betydelse som första intryck av huvudstaden. Här pas›
serade många promineuta resande till och från Uppsala som genom
sin funktion som ärkesäre, landets äldsta universitet  och  plats för krö-

ningar fungerade som något av en andra huvudstad. Viljan till värdig
utformning av platsen tog sig uttryck i de två tullhusen från 1731-33
vilka fortfarande står på ursprunglig plats Även efter tullsystemets av-
skaffande bevarades tullen som sradsport. Ända in på 1940-talet gick
Uppsalavägen mellan tullhusen.

Områdets bebyggelseutveckling, markanvändning och  verksamheter
har styrts av platsens topografi, administrativa förhållanden, markä-

gande  och  kommunikationer. Stockholms norra gräns från Norrtull till
Karlbergs strand lades fast  1699 och gäller (med mindre justeringar i
samband med bygget av Norra länken) fortfarande.
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Vartabanan nppnades I882. Pa 1920-talet omvandladcs Norra Sra—
’\rd.

Planomradct  och  dess narmasre omgix ning;
skilda bcbyggcl.

LlUn till en ren gndshan
 innehåller ra tydligt an

.irakrarcrz 

'  Den fnrindusrriella stadens lantliga omgivningar som idag kan
avlasas  i  rullhuscn, Stallmastarcgardcn, Haga, Bellcvuc,

Cedcrstlals malmgård, Karlberg, (iammelgarden (ich
Ryska viillarna på Karolinska institutets område.

    -  Den t: storstaden som tydligt avspeglasi bebyggelsen Iiings
Norra Stiitiunsgaran. 'dra s' som utgör en skarp ;ivsliitning 
av stcnstadcn

'  Järmiigsuniradct med en sammanhzillcn stationsmilih train
1924 sum speglar járnvägsntvucklingcn  och  utlyyggnadun
av stadens stationer pa l92U-raler.

' InsI:ln.Iuon~ommdet pa Solnrisidan som präglas av fritt liggande
byggnader  och  biggnadskomplex "i park”.

liurnlamningar  —  Stockholm

Inom Srockholnisdulcn av nmradet linns inga kända fornlämningar.
Eftersom furnlamningar påträffats i nmraders närhet på Snlnasidan
finns det dock en möjlighet att man ock har kan patriiftii ;rltlre lam-
ningar.

Fornlämningar  —  Solna

Dc forrfldmmngzxr sum lir markerade l kommunens Ö\EfSIl>§fSrlil\n ar

markerade i bild pa sid 20.

-  R9, Vid Xorrbackainstituter, dnmarnng (stenkrcts), undersökt

och  llyttzid

[rirnlamningar och higgnanlsnlumcn marina l Uiliirkimsckvcnsbcskriiningen.

'  R2‘), Karlbergs SlOH

' R33, "Srenbrotter", inom Karolinska institutets nmrädc

' R5", "Rvska vallarnri", tiistning/skans, inom Karolinska insu-

Imus nmradc

' RW_ Bytomt Btilstomta, mum Karolinska institutets omrádc

1 En rigr linns följande fornminnen inom omradet.

-  "12unxrebodagravfiiltct", undersökt  och  lvormgcn hög och sten-

l  institutets umrlide (Nr 7)   “itrning, inom Karolii  ‘

' Vid Nnrrbackainstitutct, undersökt  och  borttagen. Den första

  ildcrsgarden lag troligen vid nuvarande Nnrrhackainstitutet
r 8)

-  RLlns(cnsfmg1TAenr,inr>x11 Karolinska insnturets nmrade (Nr 60)

'  Runnsming, v' gramperna nordöst om l\;1r1bcrg(,\§r 68)

' Row, inom Karolinska institutets omrade (Xr '9)

'  Uppgift om nstnjng, inom Karolinska instirurcrs omrade

(Xr Stl)

Byggnadsminncn Stnckhulm

l Stockhulin har friljande byggniidcr viirdcrats vara av hyggnadsminr
- -hihi  sid 20: 

'  "Ilillhuscn

'  \\}'cnncr—Gren center

'  (Äcdcrsdals malmgard

'  lndnstrizinlagg-riinp_ och  kuntursfastighet,  N  Stauunsgzitzin 75781
(kx: liliistcrn (n)

'  lndusrri- och  kontorslastighet för Vin* och  spritccntralen,
,\ StaLionsgatan 55, 5' (kv. Smder 9)



Byggnadsminnen  i  Solna

l Solna finns följande fastställda byggnadsminnen eller motsvarande,

se bild sid 20.

-  Stenbrottet med den så kallade Gammelgården och
Tiondeladan inom Karolinska Institutet (hus 95:15, 95:16)

-  Stallmästaregården

'  Haga tingshus

-  [laga (byggnadsminne och riksintresse)

'  Karlberg (byggnadsminne och riksintresse)

'  Kontorshus iTomteboda, det så kallade Kontrollkontoret

Skydd enligt  4  kapitlet Kulturminneslagen

'  Solna kyrka och kyrkogård (skyddad enligt kulturminneslagen,
riksintresse)

' Norra begravningsplatsen (skyddad enligt kulturminneslagen,
riksintresse)

Dessutom har foljande byggnaderi Solna varderats vara av byggnads-
minnesklass:

'  Karolinska sjukhusets huvudbyggnad (hus A1-A9, Bl, C1-C2,
Di och E1)

'  Radiumhemmet, Karolinska sjukhuset (hus P1)

-  Psykiatrikvarteret, Karolinska sjukhuset (hus R5)

' Eugeniahemmet, Karolinska sjukhuset (hus T1, T3 och T4)

-  Blindhemmet, Karolinska sjukhuset (hus T8)

‘  Solnadals värdshus

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer

År 1771 köpte Gustav lll prästgårdstorpet Hagen och det angränsande
Finntorpet i det som nu är Hagaparken. Under senare delen av 1700-ta-
let byggdes ett antal byggnader i Haga. Byggnationerna fick ett tvärt slut
när Gustav Ill sköts 1792. Även påBrunnsvikens östra sida byggdes lant-
ställen som Tivoli och Lilla Frescati. inom Haga ar Sndlmäscaregårtlen
byggnadsminne. Stallmästaregården har fungerat som värdshus konti-
nuerligt sedan mitten av 1600-talet och är Stockholms äldsta kvarvaranr
de utvardshus. Haga iingshus, byggnadsminne, uppfördes åren 1905-
07. Byggnaden är starkt inñuerad av tysk jugendbarock.

Den medicinska utvecklingen under början av 1900-talet gick snabbt.
Samtidigt var lnflyttnlngen till Stockholm stor. Bristen på moderna
sjukhus blev mer och mer akut. År 1930 beslöt Riksdagen att ett nytt
kliniskt sjukhus skulle uppföras på Norrbackaomrätlet i Solna. Sjuk-
huset planerades som ett komplement till de teoretiska lokalerna på
Karolinska institutet.

Karolinska sjukhuset utformades efter idén "hus i park". Sjukhu-
set invigdes 1940 och har sedan dess kontinuerligt kompletterats och
byggts om. Hela Karolinska är betecknar som kulturhistoriskt värdefull
miljö i Solna översiktsplan från 2006 och flera byggnader har värdetats
vara blämarketade , dvs. av byggnadsminnesklass, se ovan. Andra har
bedömts vara grönmarkerade dvs. kulturhistoriskt värdefulla byggnader
som omfattas av PBL kap 3 10 och  12 men är inte av luyggnadsmin-
nesklass. Dessa är bland andra Borgmästarvillan, Norrbacka, Gustav

Vrs forskningsinstitut, Nya hemmet och hus H4-admimstratiunsbygg-
naden (vid nuvarande bussterminalen). Sulnadals värdshus har tidigare
flyttats från ett läge närmare Uppsalavägen.

Inom Karolinska institutet har de allra Hesta byggnaderna inom den
sydöstra delen av området och kring Tomteboda huvudbyggnad i norr
ett högt kulturhistoriskt värde och har bedömts vara grönmarkerade. 23
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Karolinska institutet bedriver medicinsk utbildning och medicinsk
akademisk forskning. Inom Karolinska institutets område ligger också
Smittskyddsinstitutet, Biovitrurn, Rättsmedicinalverket och låuroper
iskt centrum for forebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).
Länsstyrelsen kommer att genomföra en prövning av om Karolinska
institutet, Smittskydrlsinstitutct och Biovitrum ska klassas som farlig
verksamhet enligt lagen um skydd mot olyckor.

Buller och vibrationer
Riksdagen beslöt 1997 om riktvärden för buller från trafik som norr
malt inte bör overskxidas vid nybyggnad av bostader eller nybyggnad
eller vasentlig ombyggnad av infrastruktur. l Stockholmsområdet ar
det på många ställen svårt att uppfylla dessa riktvärden. Länsstyrelsen
i Stockholms la'n har därför angett tvâ avstegsfall som kan tillämpas i
storstadsmiljö. l centrala lagen och i lägen med goda kollektivtrafikför-
bindelser kan avsteg från riktvärdena göras. Storre avsteg än att inomr
husvartlena klaras och att utomhusriktvardct  55 dB(:\) uppfylls utanför
hälften av bostadsrummen i varje "genher kan inte komma ifr   

Den sammanlagda hullernivan fran olika trañkslag kan inte stör-
ningsm gt adderas. Detta för att bnllrets karaktär skiljer sig at. Buller
fran olika trañkslag ska behandlas var för sig. Vägtral-iken ger ett relativt
jämnt bull ett tral-ikbrus, medan buller från järnviigstral-ik och Hyg
ger höga n r då ert tag eller flygplan/helikopter passerar, men mel-
lan passagerna iir det tyst.

 

 
 

För stomljud från järnvägstralik i tunnlar finns inga antagna natior

nella riktvärden. Stockholms stad tillämpar riktvärder 30 dB(A) maxi-
malnivå slow för bostäder som kan tänkas utsättas för stomljud från
trafik i tunnlar liör  \  ibrationer tillämpar Stockholms stad ett riktvärde
som ansluter til.l kanscltröskeln.

Buller från vägr och spårtrafik

Planområdet utsatts idag for trafikbullcr från Norra lanken/E4/E20,

Sol navagen och Värtabanan. Bullernivacrna närmast vägen (25-30 meter
från vagkant) ligger över 75 dB(r\) ekvivalent nivå. [dagsläget ligger bul-
lernivaer fran trafiken över GU dB(A) på hela Norra Stationsomradet.

Buller ar inte bara en orsak till störning utan påverkar även many
niskor: hälsa bland annat genom försämrad sömnkvalitet. Trafiken på
Norra lanken/F/L/EZO och Solnaxagen är de stora bullerkallorna i omr
rader. För Solnavägen ligger ekvivalentnivñn over  55  dB(A) (riktvärde
för utomhusbuller).

Buller från helikoprcrtrafik

Buller från flygtrafik beräknas på ett annat satt än buller från vagttalik.
Den dygnsekv 'alenta ljudnivån kallas FBN (llyghulierniva) och är en
viktad ljudni dar varje llygpassage kvällstid (kl 18-22) räknas som tre
passager. P sager nattetid (kl  22-06) räknas upp med en faktor 10. En
dygnsckvivalent ljudnivå är en form a\ medelnivå över dygnet och den

 

 

 

är bl a beroende av antalet ñygrörelser per dygn. Även de maximala
ljudnivaerna beräknas. De motsvarar den maximitla ljudnivån när, i det
här fallet, en helikopter passerar. Den maximala ljudnivån påverkas inte

av antalet passagen
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Dagvattenstrategi för Stockholms stad

"Dagvattensystemer ska leda bort nederbörden (regn och snö) i staden
på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt sa att invånarnas
säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas. Dagvatmet far hel-
ler inte bidra till en försämrad miljö. Det betyder arr.

°  I  första hand ska åtgärder sättas in mot föroreningamas källor
så langt det är tekniskt_ ekonomiskt och juridiskt möjligt_

-  Dagvanenibebjggelse skahanteiassåartstadensmarkoch
sjöar tillförs så mycket vatten som möjligt utan att belastningen
av Föroreningar blir kridsk.

'  Fötotenat dagvatten som inte kan tas emot av en viss recipient
bör renas lokalt eller föras till mindre känsliga recipienter."

Dagvattenstratcgi för Solna stad

"Mall:
-  Dagvatten som avleds till recipient eller omhändertas lokalt

genom infiltration ska vara så rent att det inte ger negativ
påverkan på levande organismer.

'  Dagvatten ska tas omhand så nåra källan som möjligt.
'  Grundvattennivåerna ska inte ñir-Åndras på  grund av stadens

expansion.
'  Dagvatten ska nyttjas som en resurs vid stadens utbyggnad."

Radon
Större delen av Karolinska institutets område och Karolinska sjuk›
husomrádet iir låg- eller notmalriskområde för radon. l östra delen av
Karolinska sjukhusamradet och ned mur Norra Stauonsomrâdet ñnns
områden klassade som högriskomtåden. Högtiskomrádena stämmer i
stort överens med sand» och grusomrâden längs Stnckholmsasen.

Förorenad mark
“iljötekniska markundersökningar har genomförts for Norra
Stationsområdet (Golder Associates AB, december 2003). Analyser har
gjorts pa förekomst av petraleumkolvägen  (PAH) och metaller.

Större delen a\' Norra Stationsområdet är asfaltemt eller bebyggt.
Under asfalten finns generellt ca en meter fyllnadsmassor som huvud-
sakligen består av åsmaterial men även makadam. Under fyllnadsmas-
sorna ligger vanligen 0,5»l meter totrsknrpelem och därunder vitelvisa

lager av lera, silt och ñnsand.

Inom Norra Stacionsområdet har påträffats petroleumförnreningar,
förhöjda ?AH-halter och förhöjda halter av arsenik och kvicksilver.
Den sammantagna bedömningen är att området inte är storskaligr flir-
nrenat. Lokala föroreningar kräver särskild hinsjn \'id framtida schakb
arbeten.

Bensinstatinnstomten mellan Norrtull och Wcnner-Grcn center är
sanerad, men smärre djupt liggande föroreningar finns kvar enligt mil»

jökonsekvensbeskrivning till detaljplan för Norra länken.

lån inventering av förekomst av förorenad mark inom Karolinska
sjukhusnmrådet pågår inom ramen för de fortsatta utredningarna av
nytt universitetssjukhus.
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Regionalt perspektiv
Swcklunlmxrcglnncn \;I.\ur‘ l-In framtida region nmfarmr cii stun gui-
griiriski HIIHHKlL' mail  rugiiiniilzi kzirnor som Uppsala, siciduriu Lrini;
,\  .

fmmigiing Ilir rugiiincn by
 'un  U('lI  iuglonnlil liiiniluls- och arbcrmniraden. Dmamik «ugh

vqcr.  förurom  p.: Iluk-Jrnighcr, pi .in dun 
['L’n(r.Il.l ]x.ll’I1.H1 .lr  xmrk nth Atrraknv. Smcklxulnusrcglonmx cunIr.1I.1

k.irn.i \.\\çr mur don rr.ulun:n:;ll.\ lf11')El'<(.]dk‘n\ gnncer. Du ,ir  (Lirilir

.n \[I›rl1Ll\llL'l\L'.lHKLILlJHQLlCH nsirmJsr  uLimÃir inncnrnlun Iiir »LW
kJrc HrlHHJ '-0 .llllnlcf  Hfl] «i.\rL_irc lüippllwglf mcd inricnu un.

\lnl' \lLl\l7.l lukqrunil lur  iiiircklingcn .n K.\ru]1n>k. ,\£urr.\ Siiiiuii  

;n »inicgixk l\LX_\(lL'l\k' fur l’L_L'lIlnL'n.()l’1]I'J(_lc(Lrb]LldfiI n1:uix_ghuur,nL

k(vpI11.I5tvlI1.\ mal sin pniuniial  nll  Mocklinlni niul L_lE§<1[]l\L'{>\’.ll{\k\.I—

   Liicicr, Unimilcr ligger milt  cnicllrin  Serge_ ›r_; rich Soln: .  niriini.
l-.n n\ 5Ull\.I\‘A_1;(1 r cn .~r;1rkt1nle_L:rcrnndc liinknnn dllf Snln.1(Icmrum
ncli Solna Simon mud n\;I n.mnn:1lrArennn hr  iidhgnre  rullur I  iugiir
nunx ccmr.1l.lk.lrn.x,

,\lil'l'.l .\l’.lH(In~I)I‘n\'.\kIL‘I iicli Kgrohnxkn  lnlcgrrlüx  i lI’H1Lf~l.1klL‘H~

~‘r,u1~~rrulxmr. Bncnnlu, kiiliiir nth >crvicc »zinir rankning,  lllhlcülv

nina.  \  .ird i-cli furumgmilc ~k.lp.l\' un [l'J!'(U\‘[l"\'_J_‘\'l)Cl'1]fi\.H1kik'\I.lLl" 
miliui  Ullklkf  m1};;mt~.lH.\umm.xr.Dui _zen1en~.unm,1umudcr  lur  iliriiir

>.\nmnu.Ir .iii  lvli  un' .n öicrigc>  HICSE aural-;n\ .i fmmudspriucki. \'.iril,
urluililnini; nth iiirxkning blur \Iknga elenucnrldunfr.\n\tJ<I.1kun~l..:ps—
xmdcn min .ir ml lntL'_x;rcr:Id I  Un attraktiv och lcmmlt :Lidmiiliu min
hallar  lin' llUH InrL‘rn1I(1unL'll;lkunkurrenscn crr.~[1\d>l;1nd.~ .ip inr .ill.i
sirincn.

Pl  .AN FÖRSLAG

bincklinlms  L  nivcrsircr,  KTH,  K] och I1;1mic1~hog~kn];ln m_:;nr dcl
ock-

luilmxicginncn har här cn unik möjligher .iii Hl\L'Cl<l.'l k\lH.\]ml]7\' “Ch
 :iv \l-IcII.~k.1p>_~t:1dcn mcd 511l)(>lIsrudz:nIurn(h(>(IlIl!(nIsk;IxL-

 fnnkiiingxniiliöer som biidc  rclnremr Lill  smilcn mud dc  s  iirlxinzi kx
lIKCILT nth nll nan<un:1l.~Iud~’parken med sum \uur\<k.1pl1_u.l luulmcxncr

~.1mt n.unr— Uth kulturxanlcn, lntrcs,\;lnI.I I}ur~1<nln_u.~fillr nppmr  di: i
Qf.\H\(Il1\l'JdL’n mEllAn rmdiuunçllg Jkadrmur.

Inn rugiurnl u[:.In_x_'~punL[ Jr K.lrl!1lfl\Ll—\KIff.l SLiiiun .i\ xtntc-
lin Qlxlü lvcnxlclxc  \1\'.\1 (iir dun mirdgvdligi iirli.iii.i 1n:c_ur.munc n  n:

ånlim ncli Siiickhiülm :um fur dcn 0<(\.1~I11u.= 111rLgr.\:mx:Lr\ :mini Vi:

lL'li\ls.\p\*IJLlL'H.

Stadsstruktur och markanvändning

Gatu- och kvartersstruktur
liirxlJuul  \l_\.lr an ST.\d\~[ruk[U( :om  incrlirr gir I).\l'l'l.ll'Ll’ mellan 
Niliu nth SmckhoIn1uch  mm  knvrer 1hnp murukr. ()\ynl.l(LlIlr\uL‘n

.lrucL\.\cx1 thriiiaittriing {nr.1u{_1  hnrr  milimn›rnin›;.lrn.i nth \k.I}'7.\ cm

.1\ ugiiunuiw ntcsr .inr kan uth\ggn.1d.~umr.\Jm

\lul rn  u\:rd.)Ckn1n_\_' L.ln1nn:rs(.adcn.~ _;.m:r (}.\\!c_;.\r.In. H.\1~m_g—
cg.:r.\nud\l),a],ag;1mnI'nrl.1ng.\< norruriiur  kumn1ungr.\n~;nuIl}\.1rn—
linxLA \llllsl\u5l›mIIlClC\' \nrr.i .mon [lir un LUl1Il(1llL'Y]lj\'}(.llLl~lfllkl'LlfI 
nnrilxiillig riktning S011] fulicr  den &ml11cr.1dL'rlklmngcn p.  Nnrrnulm.
lili gciicrcllt  Lvariersisrcin skiipAs 50m [’L1~~.\r {or ludu l1u\[.lklLrUCh
‘\rl)czspl;m'cr.
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l-,n iiv de viktigaste ratusttackningzirna i osmäsdig riktning blir den
"Xorrtullsallen" vars offentliga gröna rum ansluter till l lagaparken

 
 n\

i oster och Karlbergs \l(l[[›PLlIl\ i väster. Xnrrtullsallen gestaltas för
bron o\ er Xorrtullgang och cykel med fortsattning pa den nya ]8rn\' h

och  \  idare osterut mot Yetens apsstatlen. Centralt i Xorra Stationsomr
rader ulTldgi _ Yotttullsallen till den nva triangulara "Xorrtullsparkerf".
Mar vaster forgrenas Xorrtullszillen, dels Li.” hu\ iidentteerna för Kl/
KS med en fortsättning for gang och cykel genom Karolinska In§Li[lI—

sodra del, dels vitlare genom Västra Norra Station for att koppla

 

te 

till Karlbergsvagen och en ramp over Lill Karlberg Slottspark. \'t›rra
enar Vasastaden och Stationsgatan gestaltas som en hiivudgata som

Norra Station. Runt Norrtiill löper »Norrtullsrlngen" .som fa en ciir

kiiliir form och ansluter till Norrtiillsallén, Sankt Liriksgatan, Norrtulls-
giitan och Sveavägen, for att därefter fmtsatta genom llellevueparken
och ansluta till Valhallav gen.

lin viktig utgångspunkt iir an Solnavzigen, som är den viktigaste län-
ken mellan Solna centrum och Stockholms innerstad, omvandlas Lill en

 stiitlsgzitzi. Dess gatiiriim anpa' s ull stadens villkor och nv beh 'ggelse
orienreras mot gatan med entréer Pa detta satt stiirks kopplingarna
inellan Solna centrum och innerstaden.

Den vastra delen m nmnrzlndc Karolinska s]ukhu.~nnm\<ler utgor
pl' tsen for det nya uni\cr<i[c[<s'lukhu5Ct. Sjukhuset iitgor en del av
   den och ansluter till dess gatunat. I  ost 'sLlig riktning planeras ett
gront strak som forenar canipiismiljon pa Kl—<)1nmdL1 med sjukhus

   parken och insLituLionsmihon  \  id liugemahemmet inom ostra ›om-

rader. Vid hvggnadsmlnnet Stenhrottet ska utredas i vilken inan bebyg-
gelse kan uppför.  : 

Pa KI-omradct avs .s den inre karnan av campusmiljon hevatas,
medan verksamheten kan expandera i område . yttre delar. Pii norra

delen :iv KI-otnratlet innebar foreslagen markanvändning att hostader
möiliggots. lnoin ostra delen av KS-twmrailet anpassas garu- och kvar-
tetssttiiktiiren Llll befintliga h gnader och topogtañ. Ostra KS omr
vandlas till en hlandiad stadsmilm. tliir llLT'.\ kulturlustoriskt viirdefiilla

 

byggnader hevaras och kompletteras med n_\' hehvggelse. Planftiráldgct
utgar dock ifran  AH Xorrbackainsntuiet r1\ s for att bland annat mtllllg-

göra en hattrc integration mellan stiiderna och for genomforandet .i\
det nia sjukhuset \'lLl Solnavagcn.

Genom att I-lugeniatunnlarna forlangs och en nv trafikplats anordnas vid
Haga sodi-a ill' Lippsalavägen en minskad rralikmangd söder därom och
kan ges en utformning som bättre möter den angränsande Hagaparken.

Strax norr om Norrtull foiesl s dagens helintliga bilgata under Uppe
saliivagen att ersättas av en gâng- och cykel förbindelse. En ny ganghro
Lill Ilagaparken fran KS-området kommer att anläggas i Dalagiitans
förlängning stulet om den nia tralikplatsen vid Haga södra. l-or att
stärka satnhzinden mot Norra begravningsplatsen och mojliggitrzi för
ett gangstr-.ik_ rivs (lagens parkeringshus vid K-.irolinskavagen

Parker och torg
Forslaget innehar att en tat stadshehvggelst' skapas med ett stort antal
arbetsplatser och bostäder. Som motvikt skapas tydliga offentliga ruin
och öppna platser med olika karaktarer,  \  ilket innebar att de offentliga

rummen utformas med sarskLld omsorg och medvetenhet.

Ett av omtadets viktigaste rum iitgots av en langsträckt triaiigiilar
park som genom sitt centrala läge forenar kommunkatjnnsstrak I  alla
riktningar  — en grön mötesplats for hoende och arbetande over kom-
miingriinsen. Det hlir en oas med folkliv och en mångfald av aktiviteter.

ider av lmsmtlslivattct med resum- Parkcn omges hade i norr och  .

ranger och detaljhandeli hottenvaningarnzi. Den nya "Norrtiillspzirken" '51



io

sluttar mot Norrtull och Hagas öppna lantlskap i Öster. Dess konvente-
rande Form erinrar om 'Fessinparken pa (Iärder.

"Karolinska sjnkhusparken" är en uppvuxen Iandskapspark av stora
kvaliteter. Den blir en narpark för boende, arbetande och besökande. Pa

KSnmrader ;ivses ocksa platsbildningarna framför den gamla hin ndr
brggnaden nch Radiumhemmet att srarkas I den be\ arande bebi-ggel-
sesLrukruren med "hus i park" pa KI-omratlet och Yltl Eugeniahemmet
ingar ocksa parker och Fri] tor integrerade med instjmnonsbebiggelsen.

BChuYer ;n idrott tillgodoses vid den fd bensinsradonstomten (ister
om Xorttull dar en n) idrortspark planeras, Marken utgör en del av
Nationalstadsparken men ar klassad som "redan i anspraktagen mark".

 Den planerade idrorisparken får en ;n _içiirandc l)C[_\'(.lElSC f r att mora
det stora behmet av idrotrsfunktioner och efterfrai, i på ytor for barn» 

och ungdoms-aktiv iteter. Idrottsparken urformas sa att den binder samr
man Hagaparken med Norrmalm

Fr mFör enrreerna iill KI och det nya sjukhuset vid Solnaviigen sk' —
irolinska plan", dar bu‘ r  angür. Här ansluter oc  ›

Ovre Nuri-tuIls/.ille-n. Med runnelban
   

 in m, goda bussförbindelser,

 mm bestå rrömmar och ett patienthntcll kommer platsen arr fa en
hog intensitet.

l mötet mellan Solnaragen  och  Norra Stationsgatan vidgar sig gxuu»
rummet och har vid den gamla tullgränsen anläggs ett totnpar som ett
enLrémoriv till det historiska Stockholm. Knng runnelbaneuppgangen  \  id
"1'r>r5pl;1n"k:1n deialihanrlel etableras och spndas in l det nya omradet.

Vid Xnrrtiillsparkcn, mot Norra St tionsgaran, ligger ”_\0rra St  —

tinnstorget" — en symbolisk plats som erinrar om omradets tidigare an-

vandning som godsbangárd. Hiir bevaras det kallade Klockhuser pa
sin ursprungliga plats.

Vid Nnrrrull planeras en stjarnplats som uppstar l mötet mellan
Uppsalavägen, Sankt Eriksgatan och Sveavagen. Platsen utformas som

ett entrerum  — en symbolisk plats för huvudsraden med de hisroriskn
tullhuseni fokus. Det är ocksa Stockholms entré fran norr och Arlam.  

 Tullhusen be\ arm i .sitt ursprungliga lzige och sotler om dessa Hires].
det rektangulara ”liillhustorgerl”.

Markanvändning
Plzinforslagets inarkanx andning utgår fran ti›l1iintle begrepp:
B/(I/lf/(Il/I/tl/iibtl/XQQP/It* innebar ett innehall 1I\' hostacler, kontor, handel,
service  och  kultur.

Blandad I/ad;/It/g)_‘;;gr/Jr, zltwlr/ornér/irlg W/) min! innehar ett innehall av bo-
stader, kontor, utbildning, forskning, ma, handel, service och kultur.

 l Imwdmk/z'gm M17/, >/E/rxmirgg Hd] krmlar avser en användning for d
ändamål, men dd!‘ handel, kultur och service aven kan anordnas".
Huzwdxø/e/zge/z /mt  .  ing karm/r Hr}! ////1//rl/Ii/(L; avser en an\ ändning rör
dessa antlamal, men diir handel, kultur och service aven kan anordnas.

   

Tillägget /mt/'parK=. innebar an ny bebi ggelse ska planeras enligt devina prin-
cip och med sarskiltl hansrn tagen till belinrlig bebyggelse och parkmilio.

 'l big, park, Hut/rr betecknar (linor, som inte ,
inentbrggnzitler med koppling rill ummdenns funktioner kan dock uppñiras.

a bebygças Mindre komple-

Enligt uppskattningar bedöms antalet lagenheter i omradet bli (i
(IOU, som ger forursainningzir för ca 13 Llilll boende. Ytor för kommer-

siella xerksamheter samt forskningsr och vardlokaler uppskattas till ca

l 200000 k\ m. (ia “m3 000 uppskattas arbeta l omradet



.YIadIIIrIIk!14r —/>IarIfb'r.r/agrl innebar all:
—  Overdäckning sker av E4/ E20 fran ett kvarter väster om

Solnabron ull Norra lankens anslutning vid Norttull
—  Innerstadens gator förlängs över kommungränsen

- Ert ÖSkYäSLllgt samband skapas med den nya "Notrtullsallén"
A  Solnavägen omfotmas till en stadsgara
7  KI-området utvecklas med ny bebyggelse för forskning och

utbildning. Kulturhisroriskr värdefulla byggnader och miljöer
bevaras. FNentuell ny bebyggelse vid byggnadsminner
Stenbtottet ska utredas vidare.

- Ett nytt universitetssjukhus uppförs intill Solnavägen och ut›
gör en del av stadsrniljön

4  (Östra Karolinska omvandlas till en blandad stadsmiljö, dä:
kulturhistoriskt värdefulla byggnader  sparas och kompletteras
med ny k0ntors~ och bostadsbebyggelse

—  Norra Station omvandlas från ert industrilandskap till en le-
rade stadsmiljö med en blandning av bostäder och verksam-
heter

—  liugenjarunnlaxna samt Karolinen med Stallmästartunnlarna
förlängs ull norr om trañkplau Haga södra som ges en
ny utformning

—  Stadsdelen får tydliga offentliga rum med  olika karaktärer

Trafik
D.) ~(.Id~\Jr\cckllngwnirnclct lir beläget i dirt-kr Anslutning till regim-
n.ilr ntli nuiuncllr k:\nm1umk.1u0n.~n.ir li.ir klLT cn qud tillgänglighet,

 Sainiidigi iiinclxir (mt ctlcrnax (>n1L'(lcll).\f.l imrlicr idag [Liiiigliga stor*
ningar och liiirridreffckter. 'Friilikanzilvser li.ir iiilhris ;iv fnrcslngcn tm-
iilurrukriiren. l  Pm Trafik (man ZHUH) l'( )1’ l\'m>1i11~k;l- Xnrrn Station,
rctliigiirx fur imiikfmgor.

Bilttañk

l’\.1ncr.u 1.l;_'L‘ rr.I!'iklcdcr nch lmtriltplaixur

(itnum jvlinuniradcr löpcr Xnrtii 1.\nkuI,r’l'.»l,'I-IZU, L'n<lur dun Syd-
l:4/[{24I i iuniitl, dun sn kallarlt

I'.LlQL'l"ll.I[UI1l1C1H. [’rl)\'ggn,1d .i\ iunnlir forXnrml.mken>.\ndr.1cmpp

 nsim tlt-It-n :n KSmmrarlct p

fran \nrrlu1] iill Rmlagxtull och \'.\'rr.in lmr p.il)i›rj.1(\(i(l'1 [actor umm»
dun iimlcr (1.\lf.l KS-umrndct (ich Xnrrrull,

Uicrtlickninu .i\ Xnrm ljnktn I24 I53” IV].Incr.l~ mn ett k\'.ll’—

tcr \.\~u-r um S-ilnaliron. Yagtn fnrliggx i lxrungninncl inch .m<Iur~
rill ,\nrr.i linkuns .intim CUpp mud tn iirlnggiutl nxrcr  'H11 Xurrtiill.
()\crd.1cLmn_; Inngn‘ vásrcrut luri tic! h,1r xkcilrr inn beclzzxnu möjlig
nlkll .llllttlnllll .ir lwiintlim rampen liuiilfi irh ilLindt-n.

'lniikplirs  Haga  Sudm llU'€t1~ !1:r.:IrkL1nn.llv}qg.\~umnllcn cirkur
lJLlIHMPlJIN mmpn dc for1.ingd;l l€u_;cnv.nmnn].mm min ni\nn.ir norr
uni lr.llll4j1l.\[\L'l1. ,\<-rrn1l1l)\_g_‘_ux')n1 ul1u1 ~H_{V1.l]l'C§glL’r.1K1ClfkUI.lUI)l"I\'

pin» och ;ts n\.\ .mxlutning ramper rill Xurm Iinkcii. Planerad over-

d.1L'LI11ng.\\ _\(lI'f2l].1!'1kCl"l/IE4/".2"lflI]kl\.lf.lH lmd-.i riimpcrna rill 1-.4 i

Hitler .mxlurcr rllrckr rill Snlnm igen.
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En <")\'crd.icI-<nln_\; av Norra Ianken vid ,\orra Statinnsorrtrarlet kni-
\  er utredningsplitnenng enligt väglagen, Norra lanken med E4/li2ll ar
LlllS \  idare den enda kapacitetsstarka förbindelsen mel.lan de sodra och
norra regiondelarna, den ar av riksintresse samt ar primar transportled
for father gods. Yagverket har genomfort en forsrudie och ska under
2008 pa   :ria en ;trbetsplztn vilket syftar UH‘

I  att specificera vagmtresset sa att mrhlighet ull nuvarande och framuda
behm  m  finrlmnringnr av förbinda 'en list/Norra länken sa lls

samt att :mgelitgna framtida projekt inte omüjliggörs eller (om ai as.
     

    0  att tttrona vilka regelverk som s a gitllçt for en (iverdåickning samt
vilka generella krav på konstruktion detta ger.

0 att framkomligheten  och  säkerheten pa vag E4/E20 kan
uppriitthallits i samband med genomñårzindet av iáverdackningen

Biltrafiknät
I det rixergripantle biltraliknätet ingar i planområdets norra del
Karolinska ulgen, Solna kirkvag, Solninagen  och  Tomtebodavagen.

l planomraçlets sodra del gestalras Norra Stationsgatan Lill en sam-
manhängande huvudgara som tillsammans med Solnavâagen utgor
omradet: primara tratikförbindelse. Centralt genom omradet utgor
"Sjnkhnsgarttn" tramliör det nya slukuset en lank l ost-vanlig riktning;
som fredas fran _xgenomfartsLralik mellan Solnavagen och Dalagalan.
Åled tanke pa entréer  och  angöring [lll siukhuset samt gatans betydelse
för busstrafiken dimensioneras "Sinkltusginttta" för max 8 0(1(}—1(I (Il Ill
fordon/dygn, Genom Norra StaLion loper i (ism ästlig riktning den
nya ”Norrtullsallerf som helt fredas från genomFartstral-ik. (iavlegaran
och Dalagatan forlangs och binder samman Karolinska slitkhusont-
rådet med Stockholms innerstad. Biltralik före as kunna leda. hum
I)al/agatun in i (istia delen av sjukhusoinradet  och  vidare Ull Solna kyrl*—
vag. Framkomlighet Fur biltrafik på (äiivlugitritn kan komma att begranr
sas vid det nya sjukhuset, för att undvika ;tllttor stor genomfartstralik.

 

Fortsatta studier tar visa pa konsekvenserna .\\ en förbindelse mellan

Karlbergsvagen, 'Iivmtebnxdavagen och _\orra Stationsgatan som .skulle
innebära att Karlbergsvagen oppnas for :tllmiin tr: . Trañkförbindel-
sen ar mojlJg eftersom lissingeledens ax tatt Il_\tta> [lll Solnabron. Norr

 

ra iankens avfartsramper vid Solnabron integreras i stadsmiljon  och
overbvggs av bebyggelse.

Biltrafik {Indy n

lin tmlikuppskamiing har gjorts utifrån en manuell tiordeltting pa de gator
som bedoms fa storsl n alikmangtl. Hogst lloden uppskattasinvagnätet kring
Norrtullsplatsen, din' S\ ven har  ca (15 000 lordon per vardagsdygn (f/(P,
Uppsalavagen  ca 45  000 ti/d och Sankt Iirik'x;;1mn ca 4-0 000 f/d. Solrtabron-

Solnavägen har ocksa en Iiög tralikbelitsming pa  30 000-40  000 F/d, liksom

aven Norra Stationsgatan med  20 000 f/ d. Den Eistra delen av Solna kytk\ ag
bedöms Lrañkems av 25  000-30  000 f/d.

(Övriga gator sasont Solna kvrkvägs västra del, liittolinska vagen och
'fomtebndm agen har trahkflöden pa som mest 15 000 f/d. Lokalga-
tor inom planomtarlet som förbinder Karolinska Siukhusomratlet med

 

,\orra Stauonsomradet bedoms fa laga belastning-ar

Det gat en guns For rrungselskan vid Solnav .igen  och  ,\orrtull, Dess
konsekvemer ar inte uttedda.

Angöring och  parkering

Ängoring och  korttidsparkering föreslas lines med kantsten pa gatorna
inom planomrarlet. l-ior bostäder och verksamheter ska parkering anord›
nasigarage inom tastigheisgransen eller i (less naromrade. Samutnvttjande
av parkeringsplatser for boende  och  arbetande bor eftersträi as

[Itryckningstratiik

Intag till Llniversite 'sjukhusets akutavdelning planeras ligga på gatan
intill spakhusparken. Det ;ir viktigt att akulintaiget kan nas bade fran
norr via Karolinska rage-n och fran söder  \  la Solnavzigen. För utryck-
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ningstratiken iir det viktigt att korsningarna mellan trañklederna, omgi;
tande gator  och  ;ikutintz vet fungerar sa att akutfotdon inte fortltojs.

Helikoptertrafik

'Ivfi hel ik< ipterplattor plane pa det n_va sjukhuset man det sjukhus-

   block som ligger  deter om Gavlegarans förlängning. Idag sker  i  mcdc
tva starter  och  Ianrlningar/rla v. ,\ntalet Htgrötelser kan komma att oka. 

Helikopierñvirplarser ska lia minst tva oberoende start» och inH_\'qnings\'-
tor. Dessa har  \  alts med hansvn till befintliga hinder, förhärskande vindnktr

 ningar och for att und\ik;1 ilygning ("ix er luosmçlsbebvggelse. _
hmclerijnhct inom in- odi uttli'_i:nings/otietna s

t det _uallet
pavetkar det främst sjuk-

ltuscts egna bvigevnarler. Biugnarler som ar hogre an belikopterplarran bor
undvikas inom en radie pa cirka ål) m for att undvika turbulens. Helikopter
trañkens pmerkan av *nclc buller beskrivs under hälsa och säkerhet.

 

 

Värtabanan
Vartabanan med gotlstralik till  och  fran Värtahamnen/lirihamnen

föreslas' di' :is over fran korsningen med Tomtebodavagen ull
Äorrtullspliitsen, Yartabanan utgot ett riksintresse för spartrahken  och

'l .rstcmet (Trans European Net Svett-m). Sa
lange Vartahamnen traliket. s med gotlstrañk  och  järnv
en av utgangspunkterna for planeringen av Norra Station l (lagslzi-
get omfattar Yartabanari iva spar genom omradet respekLive enkelsirar

   ingari dc! .sa kallade
 slarjor, ar dun 

langrc oslerul. lnder gemmitorandetitlen behovs dock hö! 
Lansstvrelsen har r gir stallning till att järnvagsplan inte behov-s tor
tnvetdçickningen, eftersom det handlar om redan lteñntliga spår  och  da

remporara ljoriinilrintyii' ryms inom jarnvagsnmrzidet i gällande plan.

Citybanan
Strax vastcr om jölzinomtñrlet passerar stambanan i nnrdsydlig riktning.
Tunnel tor juentleliag_ den kallade "Litjbanan", planeras artgñ under pla- 

nomr-adets sydvastra del. Cirvbanans station vid Odenplan har en planerad
uppgang vid Vanadist ligen, vilket ger planområdet en regional tillganglighet.

Kollektivtrafik

Lltl)_\ gnad av tunnelbanan ar en forutszittning lör planforslaget, dar
tunnelbanans grona linje avgrenas vid Odenplan. Lltan en Litlivggçl

 

tunnelbana skulle busstrafiken Llll stadsdelen behov Litokas ;n sevart,

\  ilket skulle nierlli›rxi behov av okat um mmc i gatunatet saint for huss-
terminaler utover vad som redovisas i planforslaget. SI. har tagit fram
en idesiuilie dar möjligheten för en sadan utbvggnarl har Linrlersokts
och  :irbct-,ir nu med en fnrstuçlie for tunnelbana till Karolinska. De p.
kartan redovisade strackningarna ar tva alternativ som har sliitlcrilts av
SI.  i  torstudien. D: sa ger tva alternativa stationslagen. Starlerngis ons-

 kade tunnelhaneuppgangar äri första hand lokaliserade till Karolin i

plan \Kl entréer till Kl och  KS  samt till torget \I(l Solnax;igen/Norra

 Statiunsqzitan. jlunnelbanan reslas pa Ökt kunna forlangas till Solna
station som blir en vikLig bvtespunkt mellan tag, n arhana och tunr

 

nellmiia Infor detaljplanctingen behovs fortsatta studiet ;i\ detinitiv
srrackninq samt lampliga lagen för uppgangar.

liorlaniçningen av tunnelbana mellan Odenplan  och  Kaiolinskai har
\'l(l en url) ononiiskt gnad redan i dagsläget bedömts vara samhallt
lonsaiti Åled ett nvtr universitetssjukhus  och  ett stoit tillkommande

 

antal boende och arbetande i området forsrarks behovet. [investeringen
  betydelse  och  kommer att paverka eiablerini viljan for

ingsomrfitlet. For planområdet ar ocksa tillkomsten av Citiba-
nuns planerade uppgang \  id Vanadis\ ägen  \  iktig.

 

Utöver tunnelbana skerkullektivtrziñkforsurjninj; med buss; Sjukhus*
onurarlets nya disposition med förskjutning mot Solnavageiu innebar ait

nst ar ;ik-iuella m- lpunkternai resmönstret forandras. De gator som t
ilik iir Karolinska vägen, Tomtcbodavagcn_ Soln    igen_ Da-
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lagatan och Norm Stationsgatan. Det är angeläget att busstrafiken dras
i en gen sträckning mellan den nya pendeltägsstationen vid Vanadisvä;
gen och det nya sjukhuset.

Det planerade bussnätet förutsätter två knutpunkter för vändande
bussar, en vid Snlnavägen samt en inom nordöstra Karolinska Sjuk*
husomrádet.

Diskussion om persontrafik pä Värtabanan har förts. Det skulle ge
möjlighet att koppla samman stadsutvecklingsomradet med andra dc»
lar av Verenskapsstaden. Utifrån dagens situation, då Värrabanan har

en viktig funktion för godstrafiken och med endast ett spår genom
[ill-_Iansskogen har inte persontrafik pä järnvägen bedömts vara möjlig
inom överskådlig tid. Planförslagets struktur nmiâjliggör dock inte en
sådan framtida lösning.

Önskemål finns om en utvecklad sparbunden starlstrañk i Stock*
holms innerstad. Ett sådant innerstadsnajt skulle eventuellt kunna ut-
vidgas till att omfatta stadsutvecklingsomrädct. Spärhunden trafiki yr»
läge ger dock otillräcklig kapacitet för en effektiv kollektivtrafik och en
utbyggnad av tunnelbana är en förutsättning för planförslaget. Iåventu-
ella alternativa former av kollektivtrañk bör därmed ses som komple»
ment till tunnelbana.

Gâng- och cykelstråk
Genom överdäckningen kommer större delen av beñntliga trafikbar-
riarer att byggas bort och förutsättningar för gående  och cyklister att
röra sigl och genom omradet förbättras. Utvecklingsområdet har goda
förutsättningar att utvecklas till en futgängarvänlig stadsmiljö med till-
gänglighet till service, torg och parker inom gångavstånd. Längs omni-
dets huvudgator anläggs cykelsträk.

I ösuväsdig rikuiing kommer den nya "Xorrtullsaiién" att utgöra det
primära gängr och cykelstråket. I öster ansluter Norrtullsallén med en

gang-cykelförbinrlclse langs järnvägsbron över Norrtull, för att därefter
fortsätta genom Bellevueparken  och vidare till Hagaparken och Veten-
skapsstaden. I väster förgrenas Norrtullsallén, dels till KI/KS  och cyr
kelstrñket genom KI, dels till Karlbergsvägen och Karlbers Slottspark.

Trafik  -  planförslaget innebär att:

—  Tunnelbanan byggs ut till planområdet
—  Överdäckning sker av E4/ E20 från ett kvarter väster om

Solmbron till Norra länkens andra etapp öster om Norrtull
—  Ramper anordnas från E4 till Solnabron
- Norrtull byggs om till en srjärnplats i mötet mellan

Uppsalawågen, Sveavägen och Sankt Eriksgatan
-  Trafikplats Haga Södra byggs om till en cirkulationsplats,

Eugeniatunnlarna, Karoliner-  och  Stallmästammnlarna

förlängs och mynnar norr om trañkplatscn
-  In- och utflygningsytot till helikopterplattorna på nya sjukhu-

set sker från nordost och sydväst.
—  Utgångspunkten for planeringen av Norra Staden är att tre

spår behövs sa länge Virtabanan trafikeras med godstrañk
och järnvägsfärjor

—  Planområdet utformas för att vara cyklist- och fo 
för att skapa gem och aumlniva samband till omgivningarna

Teknisk försörjning
Nät för de flesta tekniska försiirjningssystemen Finns redan inom omr
rådet. lån nöd\ ändig utbyggnad av näten bedöms inte påverka anslu-
rande system  och anläggningari någon större omfattning och därmed
inte medföra några tröskcleffekter.

Inom Norra Stalions-  och Karolinska sjukhusomrädet kommer nya
nät att uppföras i mer genomgripande omfattning än inom Karolinska 41



lmmutct, d.” knmplcttcnng och fnrtatning av hcñntliga x-yetcm xkcr.
 .\i.IILn for \';l—luL1nln_x;.\rna planeras ;Itt  hm uds. ligen hzintcrzls mum

rL'~pc1\[i\c kommun.  Fur  :lut fwrign nåict linns ttoligcn  hchnv ;n lc-
xcnmcr mullm knmmum-rm, varfor utrymmtn m: ledningAr num-
VAWUTLlHJS nth rL‘.~‘cr\'LT:\5. Eldistdbudnnsnátct mmm plñnUmYJdcl bt»
tluma \.lr.1\'.xldlnxcnsmncrurfnr phncmd omvandling fnrutxui .m ln:-
LntmngcnlnllknmmJndc l>eb_\ggL-1:5 fnljcr nu\.\r.1nde t1-rl:rukmn_;;~,
mnnslcr Ihr kunnat, hnstzulcr, forskning och siuklnw. Spccicllt t-Ikrzr

und: utruxtnxng kan lwhm.1.In>IuI.'As n1l_llk\'—n.\rc(\'1lkL-I krfinu .m

un markllvrlagrl -U kV kabcl lmn dl'.\< Emm inom rumndtt,

lnnm K.rn]1mk.I Suikhnnoinradct och KJIOlJHSlnA Inwntutct kan :Il—

la-rn.u1\.\ pmdukuun<— ncll diitrlhutlonxilvrmcr bli Jktuclla inr urmc,
k_\-1.1-xch .m_x_-.\. In unrucllt km dum ommdcn f-Ul'\(H'l.l\.1\'L1"l gvintnxlin
.ml,:_  vnmg i] Ir cncrmproduknnn,

Dagvatten
\'(\,:_;_vrutu .n\.mna_~ \1_] Ixcñntligçi Icdnlngsxyucni. \‘l1gd.\_x_r\.lmn {mu

 xurkxrr-.n' r.u1m.u_ur ]lHll7i:»rd0n (_{§"m‘lE].l\:l'n]L'l"UCII.1nl1rJI}IrUrL'l1.ldL'
ymr Ix ›r rcn;hinn.1n (1cl\‘l.i[’J[’15 Lill recipient. \'§g\erkur-.1n~\.u.ur fur tuning; ;n
\.1[[LI\ fun _\urr.1 Lxnkcn I-.4 I-2l 7 mn.Ln det SlJPpS ull ruüplcnt.

lnnm plJnllmhlLlcl xk.: d.1g\.1ttcn I  forsta hand nu umhmd lnlull
’I.()Df, (Ãcm rtllt  hur  nmmdul utl-ntmas med (r(S_u\ s_\'~lcn1 mm  {or
am: nach Lippclmtllcr d.1g\a(u1e[. Grim.) mk Likytnr lxcUJx um un
t-xuxxupul ~cL1umn1'.I[n)r) och granska  1 gzuurummct .ut br.I {rm d.l_:;\.\l-

 u-nxmpunkl nch fr'>rl>.mr;Ir 1Hkfllk]Il'1]1\[€[. ~mr Andcl h:1rdg[nrd.l
_\tnr lmlmr nIl  cu  tum Llnnmr. l dcmliplantjrllctel »ttitlcrm mrnmn
hur xl;1_x_v\.mcn alm huntcras.

Rhkgr[hr!'r.\nvud.Ikl1n1.I[fHmndr1ng.u' knmmv ;ut bcl1n\.\bL'.ll\l.\\J 

dc! I1yrr~.\n.I pl.m-  uch  pruju1~;tL*ring.~ArbcLer. litt  \  Arnnrc klinut mcnlfnr

l›l.\l1<l;\nn:›\t<u›rrc ncdctbutdsmnngdcr nch mur inttn i\:\ rcgnperindsr
L'l"l1)k1Id belastning pa dagvattcnsystemL-n.

lin ökad ncderbdrdsmfingd bör mic InnL-lmm nngul pmblrm ritar*
mn1nn1r.ndcmr hug luclagct. Ytnutcn mm intc hmm-rt .~nmh.1nd.'l\'

 lcdnlngsnnt och I.( )D»m2gq:in kan dock rixknm .ut p.l\ cr .t .lI1~]LH.ln(]L‘
1.I;;rL- li vlndc områden. litt \;1rm.1rc klimat k;xn.l\unn1uH}ur.1 kniv p.I 
k}]mcdi.1 For kvlmng .!\' bosudcr och lnkulcr.

Avfalls- och sophantering
Ln  nmdurn  umamhnustckmk for .wf.\1l, fr c: ut ~l.\nun.1rl \.\1\uun1» 

~}SICm) lmr Anordnns l dc sammanhdngnnulc nvxullknvmnmnnlr kmrtcr

run Dun.: minimerar sfmingnr och rcducurnr Ir;ampur1crn.l  1  umm—

nlct. Pnncipcrna nch lnsnjngarna for a\!'.1l]~l\.1ntL-rlngun hur  .~.1murdn.1~
mc11.m Lummuncrna,5dr<k1l[g.1l1cr dcm fur  m  l>clx_\_L»_;L-lxc mm L;nm—
mun_qr.m~\,'n. _\\I'.1l1s— nth :oph.mtcnn_;cn kurmm-r .IH min den ren-
h.1HnIn_;~nrdnIn_:; ~om re:peLr_l\& knmmun uppnttur. R1~L.l\ till, mcdir

nnrtwtcr nrh m rig: \'uks2n1hem1\'f.lll h.ln[cf.l~' mrcrm  mum }\,mu]Insk.:
L  nnxcrnxurmukhuser och K.1m]1n~k_\ [I’ISI1l‘ll{:[

Tekniska system  i  övetdäckningens tunnlar
(hcrdxckningen .1\' Norm lJnktn E4 I-L24! Lnmmrr .ut .lnxltlLl ull
,\r:rr.1 ].\nken5 (insatta [unnc1anl.lggn1r\g.Ir. Dont .\r utnmudu mud

 ut Ilcrtal tekms' S\'\Iêm som dc l?\CRl1iC1'(.l(lL' \.I;_rIunnlarn.: knmmur
.ltt.mslut.1nII,

Teknisk försörjning — planförslaget inntlmr:

—  Dagvattenhanrerigcn eftersträvas att så långt som möjligt sk:
med lokalt omhándettagande

—  En  modem insamlingsteknik för avfall böt användas för att
minimera störningar och reducera ransportcr i  området



Hälsa och säkerhet

Buller och vibrationer

Buller fran väg* och spärtrafik

Överdackningen av Norra länken/E4/E20 och Värtabanan förbätt»

rar bullersituarionen väsentligt inom Norra Starionsnmrådet och
de delar av Karolinska som gränsar mot Norra länkCn/E4/E20.

Bullernivaer över 70 dB(:\) vid fasad kvarstår for bebyggelse längs
Norra Stationsgatan väster om tunnelmynningen vid Solnabron, för
bebyggelse på Karolinska institutet med fasad mot Norra lanken/E4/
E20, längs Solnavagen och vid Nnrrtullsplatsen. Den trañkbedömning
som gjorts pä Norra Stationsgatan \isar ökad trafik i förhållande Li.l.l

samradsförslaget, men inte mer än att bostadsbebyggelse fortfarande
bedöms som lämpligt. Riktvärdet 55 dB(A) vid fasad överskrids längs
alla de stora gatorna i planförslaget. Bostäder med fasad mot gator där
riktvärdet överskrids ska enligt Länsstyrelsen i Stockholms län ha till»
gång Lill tv. sida om högst 55 dB(A).

Det är viktigt att värna de mindre gatorna i planförslaget fran ge-
nomfartstrañk Även små trafrkmängder kan göra att bullernivåetna på
dessa gator överstiger 55 dB(A).

lnom stora delar av Karolinska och i kvarter klaras riktvärdet  55
dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad. For bebyggelse ovanpå överdäck-
ningen av Nnrra länken/E4/E20 och Värtabanan måste risken för

stnmljud beaktas i den fortsatta planeringen.

Buller fran heliknptettrafik
Helikoptettrañken har studerats. Beräknade bullernivaet redovisas på
karta sid 44. Riktvärdet fdr flygbuller (FBN) om 55 dB(A) ekvivalent
nivå överskrids inom ett avstånd på 100-200 meter från helikopterplat-
rorna. Detta medför restriktioner när det gäller bostäder i de närmast

liggande kvarteren som hamnar innanför Hygbullernivagränsen  (FBN)
35dB(r\) Närmast utanför detta område kan bostäder få godtagbara
bullernivåer inomhus med vissa fasadåtgärder. Slutsatserna vad avser
buller är robusta med avseende pa antalet Hygrörelser nch vissa juste-
ringar av heliknpterplartornas placering.

Utomhus kommer stora delar av planområdet fa maximalniváer som
överskrider riktvardet 70 dB(:\) för bostäders uteplatser. Antalet över-
skridande som i dagsläget accepteras ifråga om ñygtrañk är 3gånger
under dag- och kvällstid. Planerad frekvens för ambulanshelikoptertra-
ñken är ca 750 Iandningar/ar. Detta innebär två landningar per medel-

dygn som ger fyra flygrörelser per dygn (24 h). I genomsnitt betyder
det tre bullerhändelser under dag/kvällstid vilket i princip uppfyller
riktvärde: max tre överskridande per dag/kväll (06-20).

Vi b rari one r

Överdäckningen av Värtabanan kan konstrueras på ett sådant sätt att
störande vibrationer i bostäder ovanpå inte uppkommer. Likaså kan
stomljud fran tåg dämpas med dämpande mattor.

Luftkvalitet
Hn överdäckning av Norra länken/FA/IZZO innebär att omrâdet på

överdäckningen får en klart förbättrad luftmiljö. Vid de bada tunnclmym
ningarna ökar däremot luftföroreningshalrerna. Mjliiikvalitcrsnnrmen
för partiklar PM 10överskrids ca 60-70 meter från mynningarna. Detta
berör Karolinska institutet där överskridanden sker vid fasader närmast
Norra länken/låál/EZO. 43
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[)uhhcL~lv_Il_;; lx'h\_u_\_>cL~c Ian W’ dc «Om rmñkcradc _x;-arurn-31 plnrifxursln mr
(Sulumrxgr-rv, .\<u'r.'I Stuuunsgurnn) innehar fnrhojdn huller .n hzmufbndlr

 pilflihhlf PM lli_ mun intc mer 1m mr mi1'[nL1‘a]itct.\nurn1cn br

Markförorcningar

Inum Xurn~1.:riun~nn1mdcr finns sm.: nmmdcn mcd  fnmrcrL1dnLllk
\4›n\ IH.I.~IL' \.H\L1’J>. I7nn»rcn.1d HLIIL hcdnm:  mm mudfrnu nL_q.u1\.\
Lnmgku-mur IurI)ncndL'n1illuI). l-.nrmcnrcnng m' Karolinska smkhrw
ummrlcr «kn gnrnx. .\I.lrM’nrv>renin_g-M lxedmns Inre mm rugnr slnrrc
lurnhlrnx mum l\].1nv\n1r.ld:L

Risk
lnnmnch1.\n~1ummgnHp1.mnn:r.1dc{finru en.mr.1lr1<kL.Ill<:r.Rv>kL-r
l'urLnlpp.ulu :md dum har Mcnmicmrs och bchsts  1 m  mcrgnpnndc
nxkynurhw du munmulhr hchvn  .n nskrcduccrgndc Argnrder prucnlcnx
\\>1’. .Iprvl ll" ‘_ .  lur v) bChygQLhC mm  plancme mum  nxknmrJdçn
~L.\ turr.~.Il\.I rI~kurrudn1ng.1r _:;nr.1~1knn1n1.mde rlcrahplsrvurrhr-rrn.

'I'r.m~purf .n fnrligr ;om
l .ll'1l\_{[gtvL1~ m  kunru :nn pnrrcnn pa .\orr.Il.1nkcn I24  l  ZIl~.\n1z[w.\
Ydrnlu.: .  1 .n un cfrcr dcI:I([\:lgcnhnrfurlzlgrzilunn1.1r,PAmm~\.lr.m—
du mn WI“ _L'I"rnlc~ fur Sandra linkcns runnhr nusre nxkxxrulnr-r hugg
nl] ;rund I- ur \IKL’I’hL'(>.1IQ.IIdL‘I'1 tunnlarna [u ,\rIrr.1I.lnl-ccn nach .rnxlurr
mngJrnJ \  nl Iz-I/ Iålll. Behrn .n'on1lcdnlng.~\'.1g1m\( bcdunh 1 .~.\ml).\n¢i
med r\rnrrr-1r'nrI.l_<_;_-_›nlr\_;mrnd nan risl-u;r1hrLmpp.\de med lnrhpnrlkr
.n ürhgr gudx w._q.1r I  bcdnnm1n_gen. DL’\>J fragor knmmcr .rrr h.\nrcr.l~
Udda' l\' gxcrkus Arbetsplan och tlinhupnlngar rnfor den 

Rnxknn m (nr rvnvmdur ndrnmsr m  .m övcrdáckningun hcmr  ru \Il—

km kumxrruknun mm  mhs. Du linns [cl-inI~k3:n<n1n},;.1r mm  mmm;
gar h::srgrdshçhyqgclsc p-.r hxcrddcknirxgen, uran .  om:  mk  for nun- 

   r skurx ukurhcr  och h; .1 .in 1 nurnulrr;Il}kn.Im1nncr\r.\d>hcb\';;3;cI~u.
Ian rldiuxl urihrnnnl mcrrlncknrng, .n  <ccndc  rill LXEIHPCI L’\pln\1(m\—

lnkmr, knmmtr ;ut  qc  mkrcduccmndc L-I'll-kn-I Fm pcunncr mm  hur
cllcr  Vlslus inom plannmrarler. (Åvcnläcknlngcnr fungerar nl] cxcmpc]

   snxnn\;1lmmq< jdd. xrralning _dd och  harnur mur ~prldI1iv\;;.u\'_giI'—
nu nth lyr.umb.lr.\ anar  nch  rcduccrar dAr1_qumv1\ riskrrnzr fur nam

knnxclu cnscr JH' un cvcnrucll nhcka.  lUsLn1\'.m music (hll'I11k'Ll srudcms
mrnmrc uufr-_rn hlmd  unnar vrlkcr kunsnul-m<m<;1lrurn.m\' mm \.1l 
\'rd runnclmvnmngnr .lr Effckterna .\\ cn u\L'nlucI1n]}(k.\In-grc,\l\k(l

orka! I1L\5[L‘\[UdL‘l" vnn s \  rd furrsurr (]€{;Il]p1.lnL‘l.    
    ()n1!'.ntnin;_rcn.l\' rnnspurrcr .1\' Jrhgr ‘QI)(1\P,1.‘Il1l'l.I\.lflk'llMCI] du»

xmrus mm xgklllldÅf rransporrlcd fur fnrhgr guds  knmmcr  fortun-

mngnh arr utredas under kommanrlc dL‘Llllp].lHL.\fI\L'!k’. R1«1»..m.1l\\en
nur an .l_-umn_«Imr[.1\ :rr kJHnrlc n1‘.I~~‘:\p1()_\I\.1 .unncn unc xk r Lrngs
>nh1.\\.1_x_-cn km un'cdn:n_g<nmr.\dct< .\\ >[.HVk‘1 mm~k.1~ d.\r mmfnrr T1‘.L‘d
Ian ~~zyrclxcl1< herlummngs rax.

(1\rIg.lr1~kk.1l1r>r

Hdlkt-plcrurk>.Imhclcn ull siukhu, -r kmrsmr, mm xun-  nch  Lmdr   

nvm;sp].Ir>crl1.l gm cn .mrmn  PLIL  ung mmlhrl mud d.1j;u1~ ~uu.mnn.

'I'm n_\.r hehkuprcrplgrror placcmz ru du udmrn qukhrxxkxgrrcrer.

l.\rln_nl Jmncn kummur  furI<Jnn1ng,~\1< .rn hIlI‘XL-r>‘\ mum  }\‘lrn]m~k.1
lnmruxcrx rnnmdu  hksum  Kumhnsk; siuLhuszn111r.uk-I. \'1\l plmcnng

.n rn hchvggulxe {HON} desuommden,rnuH'Ilvmrclxudrnnqrrln1ng.\rd

::(l\(7~(l~<u,<[1\InJH sAmr \  mrhtrcn .n hcl1xln>l.ltltil1r'rn.i luchmcr  mk-

 nch  xurkcrhcrxfrngnrnn srudcr s n.1rm.lrc.

Ha/Ja orb .räkerbzt-planfärxløgzl innebär:

—  Bullersituauonen förbättras inom Norra Srarionsområder och
de delar av  Karolinska som gränsar mot Norm  länken/
H4/E20.

v  Området på överdäckningen får förbättrad luftkvaliter. Vid
runnelmynningama ökar luftföroreningshalrerna.

—  Riskfrågor för ny bebyggelse intill områden d' farliga ämnen
hanteras eller Lransporrems ska fortsättningsvis studeras

~13
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Genomförande

Karolinska Institutets omrâde
\\ hulnggclsc pa Kirolinlçn IHSLlIUIEtS omrade plant-ras :lll uppfums
.~\:ccc\.\1\(ncI1 kontinuerligt utan nagra storre etapper.

Nya Karolinska Solna och östra Karolinska
siukhusområdct
låyggumlt-r m' tlct nya _xitukhusct planeras att paboriac ZUUO. lnlhttnixig
In-tloms kunna ska under .Iran 2Hl3—201_. l ctr tidigt xLcde. (ln (‘CK norr

ru pirktringxpiragcr xodvr om 'lhnraxkmrteren nu for .ut  ;c  plan
for LICK n\.l \IUl«l1U\tl. kommer nu prmvxonskn p.\rku‘in_u<l:»\n1ng_v.ur

.lll lxchm .l .mnrdn.1~. l lm uds.1k11_uom\'.1ndl1ng rneil rn n1n;_v.1ru(hnm—
:»cl\(1}b}'ggr\.lr14:n pa oxtm Karohncka Smkhusnmmtlcr startar efter .HI
inlhtlmng >kLlll(lL'lI1_\'.\ Siukhlistl

l Lintlxnnguts och Solna smtls planering för det n\'.l unI\'cr~iIcr~\iuL—
Inmr h,1rI'nru(~.1l(~ .lll ombiggnid och mmp fran \nrr.1l.lnlu,n I’-I

l lH1Jk~um .ut iunntllvana och iunnelbancutgang lllll\\ \l\l \lUHVU~((\

1drl{u.\_;.u\du. \r_;.1n1Lrn.1 behmu  <3mv,>rdnJ_< med U\L'\'d.]CLHU\QLn ,n
\orr.l .\LlIlHl1\Un]\'.h1L(. ()n1h}g_un.\dcn J\ Su]_rubrun miste KI(L(~.1 kw
ortlinçnx mud fomntlringar :iv .\orm Stanonsgamrx och 'l'or›pl.\n,

Norra Station
( ›\Ll'tl.l(l(lllI1_L'L'l1 xtnicktr sig fmn ctr kvarter Lister om Solruhn :n och ftun

ull \orrn:.'*l låiggintlt- .n  \  ig- och 11rn\’.13_v\nJr!nL1r .ir ‘LLr}\[ bcrncndu .n
nihxgvmitlun l\  Xorm lanltens .mdn :upp 541771 p'_1n:r.l~ .ut 1>_\x;q.I~ 21!!"-
ZHIJ 15. lntltr lngurtnlsskcdel Ihrms mg och l.\rn\.u;\rr:iHL ull pnnwo-

ricr qxlcr om runnclliyggt-t. \‘;1_;;runnL1m.1 bor kunna fi\rdi_Lxmll:\_~ [M  57 'M'
beroende  pu om tunnI-.irm kan I) xggas med an tunnelror  i  taget CHAT .\.xn1d-
tlngt _];Irn\;l_x;\nInnv:lI1 lx'r.1kn.'L m  (.1 2  AI att gcnomfom. ()\1lnp.l mcrtlzlclv
ningen plmcmx tor l¥)\I.lLl>l)€l))'KQC1>E. (jvcrtlickningun och utbyggnaden

.l\ ,\r :rm Sun: Ilhl mnulut forutsarttr en ut sutlebeb (ut-lst- mal ln n; L\[')ll )—

.ucnn_u. lllnggnad nurnmst ,\orr.i Stanunsgaran bor kunna p.\l>ur}.l.\ llllll.
liliiggmntluxi ;n \orr.l Stanonsoninidet i sin hclherbcmkn s papi m 15 ;ir

Århcut med smdsheby L-lsc vid Norrrullknn]ml>x}rj;1~mr5In;1r \  ;igr
och 1-.irnvngstuniiliiu-na är ñirtligstalldn och VllI'lLll>.\n(lrI llyllad lill dun
nya hrnn (ner Xorrtull Bcrziknnd by ugn-arr l1L'(l(›l'n\ tidigast nil Zlll".

 

 ljrhyggnadcn ;n Yzistru Norra mmm ;ir bLTULnLlL' I\' n.lr den nya
bolnJlirnxn m: Liu med n_\,l ramper m nUrrpJEntlL' ”mt fran lzmn-
gult-dun »imr n.ir (En banans ;irhctsommiic ;n .l\\ucl:l.lr. lhggunrt .ir
hcriknid till elit-r IHF.

Behov  av samordning
Årlucrcn med en ny Solnnbm och en m' ramp fran Xorm hinken  '  I24
1.311 till um ny hro hor  samordnas med \llll\.l1Ll\l7l'4Ilkl\lL'l, imiikprrvx Im—
rzcr och  urbyg_gr..u1n\'tunn1.1rus:erun\5-»1n,1lwrun.I)ux:1-n~.nm.\rhcu-:
med "lxnrolmslei plan" bchmcr  >JlL'dL'\ >.1n1nrch1.u~. _t.l]1n:r\g~r.m.1mlc
ull dum mlnggningsarbetun bor ska tidigt i protcxxcn

[ilrt-tlningsr och genomlbralndcprocc» for Iorlangning .n tunnclr
lung; fr  m  Odenplan bör samordnas mutl planning och gtnomüimntlc
.l\']fiV.f.I\(l'UkFllf1!Chl)Eb}ggU1<CIn(Il'11I11.lnUl'17f.ll1Ll.

Umynutllin; .n U>Ll’J K.\mhn<k.: ~mH\u~x-x1\r,nlur Iur.Ikn.1< xmrm.
lill? \ndr.1 eupptm gJfU— och k\'.1ncr~urb_\ ngninlcn pa oi knlJCkHlnQr

Ln.1\ \orr.1 Stanonsomradur planens »kc 37173722, lnnll kommnnr

_lgmnxcn l›or an ..1mnrdnin_x; NLU m plur och gun:›ml'or:lntltlr.\gxir.

 Genom förande  -  planförslaget inneb' .
—  Pa KI sker en kontinuedig utbyggnad man nagra större etapper
~  Det nya sjukhuset byggs ut först inom Karolinska

sjukhusområder. Omvandling a\' 'sin Karolinska siukhusom-
rådet startar efter att inflyttning skett i det nya sjukhuset.

—  Norra Stationsomrâdet byggs ut i etapper. Utbyggnaden starr
tar från Norra Stationsgatan/ Solnavägen och fortsätter cister-
ut med kvarteren närmast Norra Stationsgatan.

—  Samordning behövs för utbyggnaden närmast kommungrän-
sen och för Solnabron/Solnavégen

á  Samordning och fördjupade studier av genomförandet görs 1
samråd med bl a Vägverket och Banverket.
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Delområden Solna

Karolinska Institutets omrâde
Karolinska Institutet i Solna .ser ett behov a\ att kunna växa successivt.

Utilirän ett långsiktigt perspektiv har en utvecklingsplan utarbetats av
Akademiska llus, huvudsaklig markägare i omradet Planen ligger till
grund for redovisarl struktur  I  den fordiupade oversikisplanen.

Bevarad campusmiliti och expansion i omradets yttre delar

 llela KLomradet betraktas ida  v som ett kla .kt Cam us, en anla mm t ih P  §5 h
park och campiismihon är envikdgdeli tumradersidenntet. Utgangspiinkten
för framtiden iir att Karolinska Institutet . mpus Solna .ska utvecklas Lit-

ifran denna karaktär och att den central. parkmilion och arkitekt Ture
 
   

Rvbergs ursprungliga bebyggelse fran 1940-talet ska bevaras.

Lagen för framtida expansion finns i områdets yttre delar, kring Solna-
vagen, Ti in][El)l)(_li1\ ägen och norr om Tomteboda Planerad Litveckling
i andra delomraden ger Kl-omrárlet ett ngt strukturellt sammanhang
vid $olnavagei1 och Tomtebodavägen. Ny bebyggelse planeras med en
mer stadsmässig karaktär i kvarter med en hogre exploateringsgrad.

Strak och gator

Inom KI-ornrailer föreslas nya gator framför alltide _\‘[[[EKlC1£11'nI\. Sanuridjgr
planeras korhara vagar och parkenng inom centrala (Åampus :nvecklas i

 möiligaste man och cr as med ett renotllar gang- och cykel gnät.

  
/h; L37EflL(iL:,-Haggai H ”ua ;L

 
,  l .

Ax stranden inom Kl- omradet ar relativt sma. Det ar gangavst-.ind
saväl inom Campus som till nära grannar. l üstvästlig riktning planeras
for nva gator mellan Campus och det nya sjukhuset. Att lätt kunna ta
sig over Solnavagen for gaende och c_\’kli.~rer/.ir mycken ikugt for kopp-
lingen mellan tvmrådena.

Nar det gäller a :indet mellan omradets sodra och norra delar .skall 

'Tomtebodaxugen aven i framtiden fungera som en viktig huvudgara
trafikerad av bilar och b ar. För onii det är närheten och kopplingen
till Stockholms innerstad via Karlbergsvagen en viktig faktor

 

;\v stor vikt for tillgängligheten till omradet är ocksa den planerade
entre. Fran tunnelbanehallen tunnelbanan med en uppgång nära  K

kan även en förbindelse Linder Solna ägen mellan Kl och K kapas.

(irönstruktur
(Ãitmpusområdet kommer att vara en del i ett centralt gronstrak genom
omradet, med koppling mot det sk "Akademis . sttaket" och sjuk-
husparken pa K.
sociala moiesplaiser, genom att gränserna mot omgivande bebyggelse
gors mer paragliga. I omriitlets norra delar vid Tomteboda bevaras ka-

 
    omradet. Serien av parkrum avses att liorstarkas som

raktaren med de mindre lngg-naderna glest utspridda i parklantlskzipet
med gräsmattor och stora gamla trad.

    
_- i

Ostväsilig sektion genom lG-omrádct -nya sjukhuset s k "Akademiska Str-åket” ›  sjukhuspatken. 4‘)
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Kulrurhismriska x-;irdcn

Garden Stcnbrotrct intill Solrmmgen samr "kunlxollknnrcirer" invid stam-
bamm utgör lnggnarlsrninnen Enligt kulturminnuslagcn. Kl-nmrñrlct

 

 

bcrcck  1 OP 2006 som  en  sarnmanhangande xzirdcñall mrljo cnligr
Pm_ 3 k;1p1Z§.

l r KI-nmmdct har du tagits fram en kulturhistorisk utrcrlmng_

(Stockholms lngigriadsanukvaricr, november 20116) l den klassificeras
dc olika b 'v vnadcrna samt hesknrs de kvalitéer som bor ms uLlrara. I-.rr   
flertal luyggviaidcr bcdoms 'om sarskilt Vnrdcfulla cnligr PHI. §3:12.

()mr.ulct kring Stcnbrotret markeras i FOP som urrcdningsomrarlc,

Forrszirra studier kommer att uE\'i5L1 um/1 vilkcn man komplettering .w

bcb 'ggtlsc kan ske. I'm-slaget innebar att hyggnnrlernn fr-.In 1‘)3(I--UL
mlcn by JK 1 srorr liksom Tomtehodaskolan och bebyggelsen darom- 

kring. l dun fortsatta dcraliplanclnggrungen bör skyddsbcsrammclscr
inforçis dar dcrm bedoms liimpligt.

 

Utvecklingen inom forskningen smllcr nya krm' pa l)cl)\'m_;clsens
t

plats för mer funktionella lokaler. Inför förändringar och dctalmlane-
funktioner  och även relativt n_\:i byggnader kan bchüx-a riva.   r att gu

ring music  cn  bcdömning göras av byggnaduns kulrurlrisroriskzi x-árclc,
d 'dcl  l  den kulrurhistoriskt värdefulla snmmnnhzingnndc miljon samt
byggnadcns placering i förhållande till önskad struktur_ for  :Ill  ;wgorzr

 

om  byggnaden kan rivas.

X}'l)cl1yggclsc

Runr dc: l)E\'3mdc ursprungliga Campus frircslas  cn  ramrc bcbyggelsc
av mer sradsmássrg karaktär, i kvnrrcr mcd lntilllgrgimrlc garor. Utmed

 storm garor och \- ugn Stråk bor borrenmmngnrna innchall-a afñircr och
servicelokaler  In  mot centrala delen ska ny bcbyggclsc ;inpassas i form
och malcnal ull beñntlig campusbebyggclse och urfornuningspnnclpen

   "hus 1 p;

an urgüm en oas,  cn  lugnare 70n nära inncrstndcns inrcnsircr

k". Sett i ett större sammanhang kommer Cmmpusomradcr



l‘YirIdIn1I1]_;cn kommer med största sannolikhet skc successivt och
konrinucrligr uran större etapper och med utg gspunkt fran befintlig
kv/Arrcrsintlclning_

Du östra kvnrturcn hur fusadcr mot Sulnnvagcn. Dc kommer (lll  1 mu]-
lignsnc man utformas sn arr entréer och angöring kan ske även ifran
Solnm ngcn. \'_\' bebyggelse mot Solnavägen, F,4/I-I20 och stambanan i
mstcr bor srudcrzis \  More ur  riskhänseende

Xnrr om irl 'Ihmreluurlaskolnn föreslas n_\' bebiggelse. l den norm
dclcn an' (]L'[K.’\ nnmulc miilliggdrs bostader Hur moter med bclinrligai
lJOSUKiCI vid lingtlcvrctcn och inrnmgsomradet ska gestaltas studeras i
crt scnaru skcclc. Dcl 1l\' kvarteret berörs av omrade med höjdberdnsr
ning med :inledning av Bromma Hygpluts.

lhsnghclcn med det szi kallade "Kontrollkuntoret" inom Kl-omm-
titt hgs m' bl :1 urblltlmngsforetaget Xackademin som har för ;\\ sikt
Mt ctublcm crt utbildningscentrum för gminasiul och eftergimnasi-.ü
urhxldnnng I anslutning ull den akademiska miljon

 

P/anfärxlagelfär KI mnebár:

Den inre campusbebyggelsen med dess karaktär av "hus i
park" bevaras

Ny bebyggelse planeras längs Solnavägen, längs Norra länken_
Tomtebodavägen samt norr om Tomteboda

En tunnelbaneuppgáng föreslås intill KI:s entré
Huruvida ny bebyggelse kan uppföras i anslutning till bygg-
nadsminnet Stenbrottet ska utredas vidare

För kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör skyddsbestäm-
melser införas i detaljplaner där detta bedöms lämpligt

Norra delen av KI berörs av område med höjdbegränsning
med anledning av Bromma Hygplals

.  \
\

S-arknukxcr. 51 Pairk, Solnllvzigeii-Tomtebocla\ ligen, ruiummi. l
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Nya Karolinska Solna

Den xastra delen a\' nuvarande Karolinska sjukhusomratlet utgör plur-

sen for det nja uni\ ersitetssjukhuset_ Nya Karolinska Solna (NliS).
NKS  innebar nagot mer an ett sjukhus Det ar en del i en stiirre tillvi '-
tambition för Stockholmsregionen och för Sverige. Det mu sjukhuset
blir den viktigaste grundstenen i genomförandet ar den \  i.
het som aktörerna i omradet nu san

on och hele   

   .s kring. lån xision  .  t uneckla

denna del a\ staden U” en ;u Världens ledande kunskapsmiljoer inom
lifescience. En milju med stor :irtrakiionskraft for människor och fore-
tag. Nara samver  in mellan vard, for kning och utbildning a'r kärnan i
kunskapsmiljön. Mot denna bakgrund iir det naturligt att det nya sjuk-
huset far en central och fraintriitlantle plats i stadsdelen.

Har ptesente ide bilder utgår fran det Vinnande täilingsförslaget
om ett n) tt universitetssjukhus och luearbemingar av detta. Bearbetning
och utveckling ax detta förslag págar fortfarande utifran Hand annat
SjukhU> s möte med Solna gen och Karolinska lnstittitet. Beslut i
Stockholms L; ts Landsting om att genomföra imcsteringcn väntas tas
i april :uns Sedan tävling» nch samrads orslitget i'm rov har smdxcr
visat att huniddelatna ax 'Ihoraxhi

   

 n behallzis under ut-
byggnadstiden genom att krartersstrukiuren vridits nagot at ostcr.

naderna 

Sjukhuset i staden

X  l  Karolinska Solna blir ur ett nationellt och internationellt perspekrix
en attraktiv arhetsplats.

    
 n förutatuiing för framgangi detta m seende

ar att sjukhuset ar integrerat i en levande statlsdel, med ht ‘Hider, handel,

kultur och andra spännande arbetsplatser, centralt l  regionen. Det nya
sjukhuset lvidrar till stadens offentliga liv samtidigt som det fat del ar
detta ll\'.

Trots sin storlek anpassas sjukhuset LLll stadens struktur ar gator och
platser och det Finns salunda inget argra  .at, icke offentligt sjukhus-
nmrade. Sjukhuset med lokaler För värd, ñirskning och utbildning far
milnga entréer med adresser ut mot stadens _iç-ator. Pa gatunlrçi innehål-
ler sjukhuset lokaler med hog grad av Liffentlighet.

Solna\ ägen och "Karolinska plan"

Solnfn ägen ges en stadsmassig utformning med tradplanteringar och
genert a gangytor, som överensstämmer med planerad utveckling vid
Solna ceritruni. Entréer placeras mot gatan och hottenvaningarna bör
ha offentliga verksamheter som caféer, butiker och senice Mojlighet
till ;ingiânng Lings gatan bor finna". Pa sikt hot stadsmassigheten aren
oka pa kvarvarande tacka mellan Karolinska och Solna centrum 
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Karolinska plan s u  från söder
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litt torg planeras framför sjukhuset och dess huvudentré. Här möts
Kl och  KS  samt Stockholm och Solna. Med tunnelbanestation, goda

bussförbindelser, täta besöksströmmar och en kommersiell intensitet

blir detta en betydelsefull plats i det nya stadslandskapet  i  regionens
centrala kärna. Torget utgor en viktig entré ull Solna och ska ges en
utformning som överensstämmer med omvandlingen av Solnavägen
till en stadsgara.

Strak och gator

Det nya sjukhuset ger genom sin östvästliga utsträckning uttryck för in›
tegrationen mellan vård, forskning och utbildning. Med nya forsknings-

nch utbildningslnkaler kopplade till sjukhuset upplöses Solnavagens
roll som gräns mellan forskning och utbildning på ena sidan och sjuk-
vård på den andra. Solnavagen blir på sñ satt mer av ett stadsrum som
förenar än som skiljer.

Det nya "Akademiska stråket" tvärs över Solnavagen urgor en funk-
tionell länk och del i det nya universitetet. Akademiska stråket utgör
samtidigt en offentligt tillgänglig grön förbindelse mellan Kl-campus
gröna kärnomrade  och  sjukhusparken.

(iävlegntan gar genom sjukhuset till Karolinska vägen. Oster om
sjukhuset anordnas en ny gata intill KS-parken.

lluvudmaming till sjukhuset när det gäller godsn-ansporter och bilar
till personalparkexing avses ske fran Solnavägen med infart under bron
vid ”Akademiska stråket". Viss godsförsörjning sker även via lab-kvar-
teren. Akutintag med ambulanstransporter ligger mot den nya gatan
vid KS-parken. Frågan om ambulansernas tillfart till sjukuset behöver
utredas ytterligare. Besöksparkering sker under det nya torget.

Kulturhistoriska värden

En kulturhistorisk utredning över Karolinska sjukhusområdct har ta-
gits fram (Stockholms byggnadsantikvarier, mars 2004). l de delar där

NKS planeras är Gustav Vs forskningsinstitut, delar av lab-kvarteren

samt till området angränsande Norrbacka särskilt vardefulla enligt
PBL  §  3:14.

En förutsättning för att det nya sjukhuset med tillhörande laborato-
rier ska kunna uppföras 'ar art Hera beñntliga byggnader på platsen rivs
till exempel Thoraxkvarteret, bostadshuset vid Olof af Acrels vag 8,
liksom västra delen av Norrbacka. För planerad framtida expansion
kan även resterande del av Norrbacka samt Gustav Vzs forskningsinsti-
tut behöva rivas.

Nya sjukhusets principiella uppbyggnad

Nya Karolinska Solna består i det vinnande tävlingsförslaget av sjuk-
huskvarter i söder och forskningskvarter i norr. Forskning, utbildning
och vård, som har ett nära samband, knyts samman över och på ömse

sidor om Akademiska stråket, det gröna, planterade stadsrummet, som

löper genom anläggningen.

trummorna
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Sedan lävlingsförslaget bearbetad skiss för nu  nya sjukhuset med omgivningar,
While arkitekter 2008
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NKS programmeras för att ha en hög grad av generalitet och flexibiljter
nät det gäller placering av olika funktioner  och beredskap för nya metoder
och verktyg. Studier av detm och påverkar slutligt val av våningshbj-

der och planformer. En förutsättning 'ar dock att akutfunkdoner lokaliseras
till de (ism: byggnadsdelarna och att då också helikopterfunktionen lokali-
seras till denna del av sjukhuset_ För vårdfunkiioner behöver NKS expan-
sionsmöjligheti ett kvarter öster om nu föreslaget) utbredning.

Sjukhuskvarteren består av separata byggnadskroppar åtskilda ge-
nom nordssydgående gårds- och gaturum. På detta sätt får sjukhuset
en volymmåssig indelning som relaterar till stadens skala och som an-
sluter Lill den föreslagna gatusttukturen i området. Två våningar över
gatunivån  och  uppåt ett antal våningar kopplas de olika byggnadskrop-
parna samman genom en omslumnde mantelstruktur som innehåller
kommunikationer och mer gemensamma  och öppna funktioner.  I  div-
lingsförslaget fortsatte mantelsrrukturen med högt belägna broar över
Solnavägen. Utformningen av sjukhuset och kopplingen till KI stude-
ras under detaljplanearbetet.

 



L'ndcr den fortsatta planprnccsscn ska siukhusets höld och ;irkirck-

lnnl<liil uttryck studeras mer noggrant. Speciellt ska studeras om t.i\  —
pussas pa KI-sidan Lill de l)cI_\'dlI_uI lingstürslagers höga husband k

lugn: byggnadshuidcr och den park och byggnadsminne som finns dar,
.~;1mr hur dun langa sydfasndcxi kan gesmlras för art ge r_\ rm  i  gnrurum»

Y mct och medge gennmhrotr och genomsikt vid nurdsydliga _Lçarurum
i Bebyggelsen mot Solnunigcn ska ocksa studeras ur YlSlChBHSCCHLiC.

Srudicr av helikopterrrañkens purcrkun pa omg1\’run_Lr_cn har gjorts
med förutsättningen att tvn hcliknpturplattnr lokaliseras man der sjuk-
lwusblock som ligger Listar om (iiwlegnrans förlängning. Studierna luc-

\ skrivs under Förslag/luuller, medan planerade 1n- och utflygnlngsyrnr

 
".\k.\tlcl1u\L;lxlmkurlbht crt samlande _Lvmm rum, mn.w..nl,._m, \V11i1c arkitekter zum.

husk rivs under Förslag/ tmfik/hulikoptcrmxflk.

Planförslaget för Nya Karolinska Solna innebär:

I FÖP presentarade illustrationer utgår Från det vinnande täv›
lingsforslaget samt bearbetningar av detta. Utveckling av
förslaget pågår utifrån bl a mötet av KI och hur volymema kan
anpassas till stadens skala.

Sjukhuset har entréer mot gamn och lokaler med hög grad av
offendighet som ger till en levande sradsnuljö

Expansion planeras ert kvarter öster om sjukhuskvarteren

En förusätuuing för uppförandet av det nya sjukhuset med
tillhörande laboratorier är att Hera befintliga byggnader rivs
som västra delen av Norrbacka och bostadshuset vid Olof af
Acrels väg 3





Östra Karolinska sjukhusområdet

Då inñvttning pabörjas i det nya sjukhuset friställs ett stort antal bygg-
nader och ytor för nya verksamheter och användningsområden. Östra
KS-omradet kan på sa sätt omvandlas till en stadsmiljö med ett blandat
innehall. Utöver kommersiella lokaler med kontor, forskning och vard
bedöms delomradet kunna innehålla en stor andel lägenheter.

lån blandning av verksamheter och bostäder i n_v och
äldre bebyggelse

Området karakteriseras av manga kulturhistoriskt intressanta byggna-
der och den centralt placerade sjukhusparken. Det har också ett sam-
hällshistoriskt värde då det utgör Sveriges första riktigt stora sjukhus
när det stod klart 1940. Sjukhusomrädet fortâitadcs edan successivt
utifrån funktionalismens ideal med "hus l park". lortätningarna som
gjorts har medfint att den ursprungliga strukturen och idén med "hus
i park" delvis har blivit otydlig. Planförslagets struktur syftar till att ge
en battre orientcrbarhet i omrâdet och ger möjlighet att bevara delar av
nuvarande stadsrum och byggnader som 'air kulturhistoriskt eller fast-
ighctsekonomiskt värdefulla samtidigt som den skapar förutsättningar
för förtätningar inom området.

l motet med beñntlig bebyggelse av institutionskaraktär och mot det
omgivande landskapet bör ny bebyggelse utformas med en öppnare
struktur. [lör att fa en levande stadsmiljö ;ir det viktigt med en bland»
ning av olika ;invändningar och ett rikt serviceutbud. De olika kvarte›
ren kan innehalla både kontor och bostäder och förses med publika
bottcnvâningar, enligt samma princip som i NKS-kvarteren.

Stråk och gator

Den föreslagna gatustrukruren utgår från humdbvggnadcns form och
riktningar, som med sin volym och historik är identitetsskapande för
hela stadsdelen. Befintlig gata norr om huvudbyggnaden förlangs ;it
öster, liksom en nv gata söder om huvudbyggnaden. Vid gatornas slut
skapas utblickar over Brunnsviken och det omgivande landskapsrum-
mer.

Med planerad överdäckning av vägområdet i Stockholm och en n_v
trafikplats vid Haga sodra förändras det strukturella sammanhanget
för KS-omradet. Befintlig gatusträckning väster om Neurokvarteret
och Eugeniahemmet kan förenas med en förlangning av Dalagatan.
Med föreslagen bro över Ii4/lå20 för gående och cyklister uppnås vid
Dalagatans slut ett mycket viktigt samband till Hagaparken och Na»
tionalstadsparken. Detta innebär att hela utvecklingsomrñclet och sar-
skilt östra Karolinska får en väsentligt battre tillgänglighet till Hagm/
Brunnsvikensområdet. Även Hälsingegatan ges en förlängning till östra
KS-omrädet. Den kan fortsätta som gata till torgbildningen framför
Radiumhemmet eller pga höjdskillnader övergå som gångväg via trap-
por genom parken. Frålgan studeras vidare i detaljplaneskedet.

En cirkulationsplats föreslñs anordnas vid korsningen mellan Solna
kyrkvag, Karolinska vägen och infarten till östra KS-området för att
skapa en bättre trañklösning och ge en mer ordnad entré till stadsdelen.
Korsningen ska utformas för att skapa god kontakt för gående. Planer
finns att genom huvudbyggnaden öppna upp en portik för att skapa
ett offentligt gängstråk i nordesydlig riktning, for att stärka sambandet
mellan sjukhusparken och Norra begravningsplatsen.
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gr.\\ I11ng.~pl.1t.~m1s :}'dt:s(r211r1rn,I{11 rnndL']l..~<vm L-rmncr den mn .\mn—
du-,'\nnE1< gt En urdimuisioncmde rIn\fikp]:lIscl1, Lupplns ull en fyrülrlg

l‘pp.<a1-.\\:igi§r]:xge {mm till Xurrrulls cirku1.uiun.~p]nls. llingcnunw kan 61
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Ny Irafikplals Haga södra och bcbyggclsevolymer scrr från norr, AIX arklcklcr

en  vacker och reprcscnrariv infart till Stockholm från nurr skapas, med

minskad vägbredd med Ökade grönyrnr och rrädplanrcringnr. Dcrm ger
en bärrrc anslutning mor Hagnparken och Nationalstadsparken.

Norr om tingshusct, på ytan ;w den nuvarande trañkplarscn, kan en
planrcrzid kulle byggas upp, där en gang; och cykclbrn från KS landar,
med slingor och trappor ner rill Hagaparken. Ånneruvägcn kan anslu-

ms till rondellen, vilket möjliggör luusslinjer  och  hållplatser som Idag.
Alternurivt kun busshållplntstr förläggas utmed Uppsalnvägcn norr om
Norrrull, i anslutning Lill gång; och cykelsrråker under vägcn. Annem-

\  .igen kan du gums ull arcrvänrlsgatzi Gan); och cykclsrråkct fran Sol»
nu kyrkväg föreslås fortsätta väster om Llppsalavagen ner [lll befintlig
underfurt i  höjd  med Smllmästargârrlen.

"i

   
Bcbyggulscvolymcr SCI! frán Solna kyrka, AIX arkirckler

Planförslaget för  Östra  Karolinska sjukhusområdet innebär:

- Området omvandlas til] en blandad stadsmiljö fdr forskning,
kontor, bostäder och vård

—  En tydligare gatusrruktur skapas
—  Kulturhistorisk: värdefull bebyggelse av byggnadsminnesklass

bevaras
— Sjukhusparkcn och området kring Eugeniahemmet bevaras

som gröna områden
—  Två torgbildningar bevaras Od] stärks, vid nuvarande huvud-

byggnaden och vid Radiumhemmer



Karolinska  -  kommunal och landstingskommunal service

ökulnr nth iurxkulnr

ILLx; lur Snlru mçrk.\p.\(lrcr 1 du :kulummdc :om ligger n.1rm.N
K.lruhn~k.:. \lll›(L'[ 1nnclur.m ~(_1denm[& planerlr för n_\'.\ ~knIur. \[cLl

umudcr bchuvs crt mm] furxknlllr. mlm_u_vn.ulm .l\ hu\(.ILl<.r inom k.  

I’r1~t.\cml; fnrxknlnr .nr v prmcvp dcr on:k\'Jrd.L men  I  :lan  nu  xmrlx-
xrrukrurcn L.\n hLI.\ cllcr rlchr  .n  k\ .nrrcrcm bom:n\'.1n1ng.1r.1\ ~.1u.l« hur
fnrxlçwylcurkxunlucr, l  nhlxt  :har bur mm phcerade <1 .ut [urn nth pg-r—

_\nrV.1] 1.m nrh ukcrr km  u  «lg ull gmnomraden  samt  (hr11\ftk\.1lxrL-In-I1

JI' hm lmhr J;-r.ul1p1.xmrm: mcd lsosuder  bur  en  m  nvcrxln gllhlx  .n
1)chu\u.\\ .\nt.l1I1-r~kulcpl.u~cr,

PJ KI Iinnx ;_v\mn.m.\] och cfrcrg_\mn3s1.1l utbfldnjng mum l’.Nn_-In-—
run :hr lxunrrullk--nrnru .lfl)(1.1}1Cl.Difm€d 5  .15 cn framnnh _;_v_\m— 
n.Nu~kr-1,11~Lul\ur\ uckl1r1g~un1r.\det.

.\]drcmn~-yrgx-ch Im,~1.:dcrfnr funkn0n›h1ndr;nlc
 Innm Sr-ln.I .m ddknmn1.l.lIrfinn.\> bchov a\'nI(ernaL1\.10cl1 llcxlhl.)

furmcr .n .llklftlällçlulglL  mm  scnmrbocndcn 53* och .<enlrvrlmL-mlcn

05‘. mud \l\~.l }.LL'lI\L‘ll\.ll‘l\hC[~ll)}s3]El’ och nss scnlcc, Du kan .wcn
han» lwhm' .w Imxuulur for psykxskr och fyslskt funkuunshuulrmlc.
Dcxu  hnsnulcr hchmçr hu; Hcnbclr som moihgr, .sn .nr dc .nm 
kan .innlnnlus fnr.l11v.lr.l ;mmlmnul

.\.';Irsjuk\'.Ird
Du nmnnh  luhlnul ;w I1;Irsjuk\'fIrd inum omradet  hchfncr  ulrurlzh
vixlArc. l\'\*;u'rvl'ct/ln›k.\lcrnal Llzir Astrid Lindgrens lmrnsgukhus ;u  hchir

gar sknlh' knnnn vara lämpligt ftir  dcnnn verksamhet.

  

 
lLlrulr
l LIL! mcrl .nr Solna  hr  Her inxnnnre \L\.\er uckxl hclunul .\\ irlrunxphr-

\L'rHChlLl\'4l((>h.l”.ll'.5L1f5kl‘KbChO\C[.I\'il1\'l)((\h.l“.1l'.lf \l’I)l’L1)(\x.ll)lll’
mal {unld plAncrA:  SJ  JH de kan <:\mn}'m.1~ .n lmnlc xluxlJ  och  lnnnr

lng\ll\. [Zn ~_1n1nrdnnng bör ocksa :ftcr~rr.I\.1~ mud du c\ L'HHlL'11.1l)LhU\'

mm  ahr n_\.l ~[u1»;hu>c( och Karohnskj In~tm1urL.Inh.\  .n  nlrultqrur

uch  h.lll.\r (nr pcrsonsl, srudenrer  och  for ruh.ll)xlucnn_;; .n  p.\UL’nlL‘r,

i* i  
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Delområde Stockholm - Norra Station
Norra Stationsomradet löper genom en öppen dalgang från Norrtull
i öster till Karlberg i väster Stadens front avgränsar området i söder
med bebyggelse som tillkom under 1900rtalets första hälft. Stenstadens
definitiva gräns markeras l Norra Stationsgatans slutenhet (lär stora
sammanhängande kvarter med arbetsplatser separerar boende från jainr
vägaerksamheren. Bebyggelsens industriella karaktär exponeras mot

stationsområdets öppna vag- och jarnvagslnnrlskap. Norr därom reser
sigNorrbackainstitutet pa Karolinska berget och dominerat stadsbilden.
Karolinskaomradet iir topugrafiskt avskilt fran den historiska staden.

Sedan godshanteringen slutligt avvecklades under 1990-talet präglas

omrâdet av temporära verksamheter. Den laga tegelbebyggelsen ligger
fritti landskapet, där särskilt den tornförsedtla expeditionen är framträ-

dande, det så kallade "Kloekhuset". Imagasinsbygg-naderna pågår de-

taljhandel och bangården domineras av parkeringsplatser. Värtabanan
som annu äri drift skar genom omradet i öst-västlig riktning, parallellt

med motorvägen som följer kommungränsen i öppet schakt.

Norrtullsnmrådet ar en av Stockholms äldsta bevarade och viktigaste
stadsentréer som fortfarande är i bruk. Den ursprungliga entreaxeln var

riktad mot det bevarade tullhusparet från 173(l—ralet och traliken pasr
serade mellan lsvggnaderna på väg mot Norrtullsgatan. Uppsalavagens

nuvarande läge pa en förhöjd bank öster om tullhusen har degraderat
den historiska entrén till en anonym och kaotisk trañkplats.

Framtidsbild av Norra Statinnsomrzidet

I  gränslandet mellan den historiska stadens intensitet och Hagapar-
kens gröna lugn, kommer en attraktiv stadsmiljö växa fram när Var

sastaden nu ska utvidgas. Någon liknade operation har inte företagits
sedan l930rtalet, då Gardets bebyggelse tilläts vräxa over den historiska
stadsgränsen.

Nar stationsomradets ödsliga industrilandskap omvandlas till en le»
vande stadsdel, behövs en urbanitet som förnyar stenstadens arkitekto-
niska uttryck och på samma gång tar fasta pa den srockholmska karak-
tären. Den nya stadsmiljön innebar en påtaglig kontrast mellan sluten»
het i den privata sfaren och öppenhet i den offendiga, mellan ;vskild
intimitet och storslagen offentlighet. Den tatt befolkade stadsdelen ger
förutsättningar för en intensiv kommersiell service, som bidrar till en
vital och trygg stadsmiljö över hela dygnet. Boende, kultur, service och
företagande kompletterat varandra i ett ständigt pulserande stadsliv.

Den nya stadsdelen är avsedd att locka den som vill ha tillgång till
ett brett spektrum av möjligheter på ort och ställe, likaväl för den som
snabbt vill förflytta sig över regionala eller nationella granser  — kol-
lektivt eller individuellt. Här finns också rum för vardagsñanören med
höga krav pa stadsmiljon. Den urbana scenen ges en inramning som
inbjuder till möten mellan olika kulturmonster och människor. Offent-
liga platser, gröna gårdar och takterrasser blir gemensamma \ardagsr
rum för rekreation och socialt umgänge, det goda livet. Bostadshusens
stenfasader Lillats skjuta r höjden, liksom den klättrande gronskan. Sper

let mellan det urbana och det organiska praglar den nya stadsdelen på
Norra Station  — en ekourbanitet har satts i system.
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Stadsplanegestaltning -  med utgångspunkt i
stadens mönster
lån utgångspunkt för gestaltningen har varit Stockholms koncenttiskit
stadsplan från lölllrtalet som har givit gatorna på malmarna bestuln-
da riktningar V »taclens gator följer den riktning som utsrakas av
Drottninggatan. Det langsträckta bnstadskvarteret användes knntinu-
erligt i stcnsmtlcn fram till lBUOrtaIetS slut, och har genomgaende place-
rats i smdcns rutnar med kortsidu mot norr. Bebvggelsens rather rik-ade

.  vt för att na sin  kulmen  kring förra sekelskiftet. Stadens ber
byggulsefmnt hade da natt fram till Karlbergsvägen och Varnad .

  succe.

 gen.
I'ndcr l‘)(ll1—mlL-rs borian andrades emellertid stadsplanendeztlet, (mn
det regelbundna rurnritet till ett mönster som kunde hanteras mer fritt.
l Roth låergsrtmradet, som byggdes strax därefter, är kvarteren otegelr
bundna, gitrtlarnit öppna och bebyggelsens höjd sänkt.

.ä

Del g.\ml.\ Klnckl\u~L-I bevaras på ...n Litsptunghga plats och Ear en central nu.
raaaaaaaaaat- mll på det nya Norra Stauunstorgct. mo; Sbk/lnfnbiltl

Etablering av godsbangården på 1920-talet påverkade Nutra Sta-
tionsgatans utformning. Stora kompakta kvarter 'kiirmar av
omradet och stadsdelens huvudgatur a: riktade Lliagonalt mot Norr»
tull  och  Tnrsplan. Norrmalms klassiska riktning bihehölls endast i

 'tatinns›

Hälsingegatan och Dalagatan som har förlängs ända ner mot Norra
Stauunsomrñdct. Kvartersmonstret 1 norra Va. smdcn ar saledes en
kombination av t\'a stadsbvggnadsideal, dar det regelbundna och ore-

 

gelbundna stadsrummet samverkar och berikan arandrxi. l Vanatlisplan
möts dessa bada planideal, liksom i Upplnndsgnrzlns fund mot norr och
i gnturummet Tre Liljor.

[Ötbvggnaden av en ny stadsdel pa Norra Statiunsnmratlet Frutsat-
rer att Xnrra lénken/E-1/E20 nch Varrabanan drickas over från Sol-

 nabmn till Norrtull. Därigenom förninner dagens  mil]:  tärningar
och batnatct sa att Yasastadens gatusttuktur obehindrat kan utvidgas

Numull mot norr_  W28. ,\hnl;cr;_v ö: Prcnut/



nnrrur mn: K.1mlm~k.I H.mgL-num fnmndms Änrm Stadonmnvnudcrx
mpnqr.\Y.\k.1 \11Hmrp.l crt .n gnnmh* :in n JH Lunmkrer med hnulpar-

ucrn.1p.I K.1rulln~1\.\L.ln L’[.\b1(r.l\. Gennm en Lnnxckvcnt tlnrlsngmng
.n alu kl.l~~1«k.l«r.uI~l)\ggn.1d<n\ur\~IrcrI nurds\vJh_x; rlktmng bhr .\urr.\
§r.\nm\\un\r;ulu  cu  \x\mgrer.\d dd  .w  Ynsasmdcn. Den nya xLulxxh-lvn
\  .nu {mm l.m_q~ fun hnrmnnlc knlnmumkauunnnhr.  I  \1\.~Icr mutcr

'I'm

d.m-nvcllm kl1_\lL’r (i.\\'lc_qut;\n, l[.\1<in_geg:lt-.m och Dxllagumn ~.mmun
1lf Xorrrull Mun mot Vurrmll och      .m Snlnaxagcn, 1 nstcr pc

\'.\\\\K.I(IL'I1 mal kJmhmLJ.

L mh-r 1XIr(>—1_1Iu~ «Int .\n1.\du runt Smckholmx \nncr>L\\I hrunh u»
p1.m.\dcr mm \]\u1]L .l\'~1um ~!cn~Lnlcn5 du knnkmonucr. ,\u gu
mnrhuhgr .ut fullhurgh dct ~tncLIm\m>k3 c>p'.1n.\d<}<!en1ct mal ut

mu umn\.mh.um.lmlc _;jrnn{ mm ;unum Xurm Smnnn. Du mnulur

.m \'.\Hull.n'.x_gur\, .\\ c.1\.n_vcn uch Kxrllmrgsxngkru knmmer .m (ururux

—g-1

I

4

v Lnkn:mmumL,mxms>rr.1k som t1-rluner lmund¢1»;\.aI1u-I nth \[.ld\l)1]dl
norm mngnnuicvw.

Du nu urnr.1d;L\l:.1rJnde mom  1  u5t—\.Nl1_g nkmlng HH' dun  113.1
 \nrrmH~.lI1L'n“— ut _zmnt :nálk mm m'cr;;.Ir1anIangxtruckrfurkrum.
K:um~m1n1\;.mxunxluhm mdhn duk Knmhmkn lnxnlulul mh Yen-n-
~k.lp~«I.uI:n, dc1~ Karlhergs Sl(I[[Vp.Irk och “.\_x_'.\p.\rkcn mnlx  1  \urr—
mll~.1ll(-nx gencmm parkrum Rum Xorrmll Iopur ".\:>rrr1:1l<r1x1gu1"
som (lur tn cxrkuhr farm och ansluter till Xr>rrrLllls1l]én, Smkr links-
_x_v.\l.u1_ \{nrrrul1~g.1l.\n och 5\'c.1\'.1gcl1. för JH çhrcflcr {nrr~.1u.\ \nl.\rc
_ucnnm lådlcx ucp.Irknn0ch'.!n51uL1 nI1\’.1lh.1Hn mun

 Uçihn dcn ;Jmh uch den n\'_l xudsdelcrx um\.xmll.l« den xlvhnrjg
 nrr.: >r.:r:unw"_m U11 m  >_1nyn7_\nh.ln_:;,1nLh' mm  html hm udmu

x- ›m (n wcmr \'.\~.\~r.n1un och Xnrr.1Sr.mnnrrch In ~.\mm.\ guy; m.1r1u-
mr \'.\«,m.1du1~ hnmn k.: gránx, (Lxmn blir nH~.unn*..ln~ ma] S: »hnx .1-

gg n umr.u]et~ lunndc huvudgam fur hxl- 0th kulIcl<n\tr.1rik

 
l gr.nu~hmiut mnlkm «(Ln ln~mn~k.l mm-r~l.u1uxsJnlcxmux uçh HngJpHLuh Qrlnnl hun, k-.ymmr (n _mmLm xndxmlhu .m \.1\.l fram mr \',l\,1\1_lghnl}u\L,‘lul\\‘]u1\
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 '\urrruH>pJrkcr h.h..n.11,.\ ...m HlglplrLrxtx (mn.) uuupuç. Grnnm .n  u  .u Iulmng mn! .\urrruH .nu ma» urprm hndxkap .  .Mu man»  de gran.: rummrn mmm: konvcrgcnlndg- hvrm

1»unn.1r pcrspcknn-I nch Iurmukcr snmbmdu mul \-urnull áom omnxhu ccmnh nn' I1lu~xnmnn'Brunnlvug 6&1‘--r~I\cd hk lektor  l  Llulhux



Parker och torg
lin omsnrgslldl utformning m' der offcnrllgn rummcr pm  Norra
Smnon uppn\umr.Ir _x;.\cm1e, iir  kUU[Z11\lS}\1\l)'.\H(lL'(Kfh I'r;ln\l:\r 5r:nl.~li\cI.

 (Luurummcn .\r .\\<ccM.1 rm  en  generell .  nnndnlng. som mhcgrlpcr
n) c[—uchn\ururrr.lfik,Xagnnrr.)hk~cp.IrL‘r1ng;l'r!rck()n1n1crIr\(L' 

(«Int .xkrml[.\ murmur. \ll.u_v.m,1r och >(r.1k.\r  gcnr  :mgxcndc och oppm
for  .\Hm.mh:.ILn. mun ;;u[.\1r.\s 1fldJVldUk’H[ uutrnn  dc“ :pccHiL.\ luv

nth lml)}q_uul~urrn\Lr1lr.

,\Hl’fl'UH\'J,\\'kLlI

Du n_\ .. "Xorrudhrxxrkcn" mellan G.1\'Y:;g.1r.mnch\I>rrtu1l.1ru1‘nr.IdLl~
un; d.) och .arknckronxxkJ huru  — cn moruphh, frcxhr (nn ucnonv

thrrsrrghk och nmgncl .w lxnradskxdrrcr mull rur.lur.xn_uur o h dculy 
Iumdul1huncn\.1mm;.\rn.1.Derblir in 0.\~ med folkhx och un n1.In_;f.IM

.u .1kn\1mcr. [’.\rkcn ~1ull med :in  rydlrgn nlunuru, hchJghga xk.1].l nLh

.Lulxnmnmgr grnnJ L.lr.lk{.lr, ursrmh  en  \.\1kun1n.1ndchcmk.\nsl.1.

Åmhlrloncn  .ar .m laclmndl-.I dos: grann rum som Hngapzukuns* Lulu»
Inre.  (i  nom un »vag sluuning mor Xnmull och  [lagas  uppnu  hud-

.xkup 1 mm sk.:p.1.s un \  Imcll kontakt <0m munkar dxxmnscn och mzlllcn
{nruur du n11L.I_x;rnI1.! rummen. Parken: komcrgç .Indc form l)L'lnn.lx'
pcrxpckmcl och (onmrkçr .ambrxndcr mcd  Xorrrul]  mm omnldcn
momumcnrxlj nu

'I'nr\IwI.m

I murar  :ndkm .\uln.1\ .1_y;cn och Korn Suuonu mn  ndgar  sig gr   
mrummcr och  lur  ud den  _ Huh mllgm’n~m .un1.x_;_u~ cu mrnp.1r [m
torget. Frçm $Uln.1\.l_x_'cl1 urgnr  hyggnadcrnu m fond  1  'I'or\_._›.n.lnx
.l\L'] och nurkçmr cmrcxx nll den hlsronxka \{cn.~I.1dCI1 och ull dcl

ma Xorm Shunnhonurndcr. Den forc_\I.1_x_'n.1 holdcn Jnihllcr  1  un

~1-..\l;I (ill \'\"cnncr-(ircn Center.  Kring runndh:lncuppg.\nger\ nd

'Fompkux kan dcmllhnnclcl cmhlcrus och sprxdas m  1  Xorrrulhpzlrkcn.

\orr.1  Smnonnorgcl

\'1d \nrrruHsp.Irkcn.n1nr\nrn 5(.][1Ul'I_\}J.lLlll, ll_;_r_\_vcr "\urr,1 St-,mnn~—
(I wgcr", HAr buxanu dc! x] kxdhde K1OCLhll~L'[I\\\ll1 ur~prunuh;.x pl.u~

och p13t<:n< 1\i\mr1,1.a\l.a~u> 1 b}_ugn.\dcr1> Ic_-;uI.\rknuLlur mm mmncr
om mrn\'.\g>\ crk .U11hCl(n~ nd1_uJre mn .1nu.'['ur:u~ (::p«ugr.ll]gcr ut ›dl

modlghcrcr .m .\nl.1u;.1 ~1m;r.ad.\ngcr och .1n\.lml.1 mmmu  for  utom-

huxkonmrrer.

\orrrull

f\urrruH u(FurnL1_~ »om cn  mrdxg  entré on ull hmudxnuicn. Dcn n\.l.  P .
phhcn gcardm: unrmn dcn hxsronikx Axeln m» »r l\1”1\\l\I'V.lfL'[ mm .m  r-

lgcn zr.1dcrfr.\n11 ~t.\d~l711dun. Hagapzlrkcn nu arcr den n\'.lxr.ldx{rol1zcn
x un nxonumenmh vronr  xmdsrum m' KJdJ  1.ln~ smrluk.  [  morcr med.L Y‘
L' .x;ll;l\' run fornms cn <r:1rn  lars  <om mr (mu! S.1nLx lir1k<v.1r.\nPP ‘- .L

   och Svan gun. (icnrmlr ovcr plur.  'n  [72\s_~cr;lr \Ölrr.lI›.ln.u\ med en  spar
p.\ m  m' bro, mmmudsxnuultrplnccrudusnui('nrr.mk;un;1nHcnk1:1~—
»uxk .lL\'cdukr. Xorrndl gcsmlnns mrn cn dcl  1 ull hu ›h.lndc pnrklmnclslcqn
:mh hxldnr un :kul mcd hgpunkren  I  muun undcr l.1rn\.\g<l)mn, \1l-

1>u.ru1l~.\mm.1n,< n1cd\n>rrrull_~p.1rkcn5 sluttning lorxt.lrker xamlundcrx
mud HAgapArkcn. (ÃLnom en  phnsklhl (orhuunlclxc xmrkx kopplm_
.Irn.\ mullm inncr~(.\dm_ den n_\.I >md>dL-R-n uk h .\.1UxIl1.ll\l’.1£]S[).]rkcll

'l'ul11wu>cn bc\.\r.1,~ 1  «In ur.<prung1i_g.1 ].1gc och (Ar Inn] dux n\'.1 gu
suhmngcn cn rydligjrc  roll  bada mot  norr  orh mdcr  \  1d dcr rekmngur
1.\r.\ "I’ullIumurg:t" 1  Xormdlsgnmns fond. [lur Ihmx vhophghcrcr for
mm Meka och senenngur, G‘)
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70 Nurnullsparkcn sluttar ned InoKNurrIullncl1zmslulcr ull gångr och qkefllitblndelselfings]iirn\'i1gsbmn.jéirnvixgcnlads] Lunncl genom bebyggelse och under parken, Illustruuun:
Brunnberg å: Fnrshsd Azkitekter
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Tidiguc framtagen skiss m: Västra Nam. Station som redovisat en smalare
suâki öst-västlig riktning längs motorvägen. SLn\kct på bilden ansluter inte
nu den nya Noulullsallén i  planlörslagets huvudsrrukmr. Fortsatta studier
ra; utvisa hur denna del av projektet kan gcslaltas med hänsyn nu tekniska
och ekonomiska ñrursältningzr.

 

[  östcr  pa före dctm hcnslnstanonstumten hnjs marken till jmrnvngw-
lmnkem njm sA  ;m  en uttrakm' uts1kt>punk[i')\'cr Brunnsnken .<kap;l<.

Marken] utgnr  en del m' Nzmomlstmlsparkcn mun hur klassars som "re-
dun iansprákragcn muxlz”. Bensinsmdnnstramrcn planeras som idmttsr
park som dchls kan underbyggus med en lnumhusanhggning. Till
Axlrottsparkcn leder en gaang- och cykelsrmk planskllt over Svcuvagcn

och vidare ull Hngzxpnrkcn. Hiir fort: "mar Norrruflsnllén och dct gäng
och cykelstmk som löper längs iärn\'nger\ på dun nya bron.

   

Runt den nya stmrnplntsen ñireslns bnsmdslyebyggclsc sum ryLl11gg{':r
plzuscns clrkulum form och gas urblickur mot det lnsturiskn p1\rk- och
vurtcnlnv1dskupct. Hcbyggclsen utformas så :ut gällande mihökvuliters-
normer  uppfylls. Dun mstrn delen (n er tunnclnvynningarnu ge\' cm of»
fcntligt Innelmll mcd ull exempel horcllr och Lnngressnnluggning. Mcd
dun cirkuläm plarsbildnmgcn skapas en  tydlig cnrré som förenar dun
historiska staden med det omgivande parklandskapct.

r

“De. .mcL1m1mm rxphumxls)stund" n.. rnub..nl..s .md un
nyu wxmmnnhdn 1de grönt .~uuk genom Norm Slauun, mn 113A
"Norrrullsnllüw" nan-how Ixucndukwdnul 0th xmdsbnlnl .  nnrr.'\Inl1u:n‘mdL'1L

Four Sblu lnfoluld
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P.. mm Slznlonsnmrñdct kummvr .m nffcnlhgn rum m' hög m1m au .mm for rukrmnun .mh dunliluznuiel, Illustmuun: Bmnnbrrg &]’ursl\u1:\rk\lckrur



Den  nya bebyggelsen
lxüu' ...um mrltlxlxrlget lur (let <\cn,<k-.1 lyI1%[;\d<h}gg;1l1L1ur i  hm “ML
<kun utnnllrr ~r.ul~k.1rnnrn.\ i  dc  n_\;\ ñvmrternu_ mad-an lnncnnnlurnm

tlmlalulu  .n Lmmxnxcring. låncntluxtandurtlcn har ukat och \l’M],\lV\L.‘L\
foru1~;uun:n_;;;ur xzm-rurligt lhrsnmrzus dn rmmlct hncndc  1  mncrsnulcn
Inlxcrnn. l ‘mimic l\.1 scn-.urc dcccnmcrm lmr S[(lLl>l)_\'ggLlI1klL'[ innklnrs
[Ll .lll .nL'r~r.1]l.IL{L'l\ urlumn l).1l.\n<cn gennm .\tt on cxp]rI.1rL’ringul\ “ch
l›_\_ _u.\ xnnlun um. \.\rmnL*r~L1dL‘n nu expmdcmr. uppnm un umkt  ull-
Fully ,ut  ruull  t] urxmrkzl dc» urbtunncr,  I  mm-n mellan dc xn  :m  Arlxclxclv

 1<Ll\un;l K.unl1n.
cmlu for ;ut .ucrxulllu un gm! balrms mellan boendc uch nrlutc.

nch Yasustadrn. AI der nud\ .indlgt an I->r<Li1rk.n lur

\nrr.l>r.ln:mmn\r.1dct1u;gcr1d.\g1en <.\nLJ.(}u‘mn1H\crd_\CLmrm—
:n iu1C:~1~I.lHuun .xluttnlvwg xom uppnsr \l-' mur mdermltn fun K.1—

m]1mk.\ nur mur dun lnxmnxka _xmtlcn_ låclxvggchcn .~n1.11u-run 1 .xmtls-
xilluncttui _ukHUFH .nl lnggnzltlctnu Anpasmr :lg ull  Norm Sm1i:>m;;.x-
[:1n\1\nM .\[ul K.1ruhn.\L.1lvL-[Jet I ryggen <LJp35 en ~_\n\n\.u\h_\m;.lmJc

>trukrur mn\lxl.\trr.\rp.1 xulxlurrnlngen

l -nnnultt fr-n~l.\~ rcl-u.1n_;;ul.1n k\.\rter \.1r:  html  .mp.\\~.\~ ull  \urr.l
Sr.\rmn~_u.1L\n~ mdn I)c1)V\>x_'>x_'L‘]5C<Im\L\. Mot dd langxtmckm p.u'krun\n1ul
LA”:lI~ LH rcxlnglnrc lu-Iurggelxt: B\'ggn:Ids\r>l\1nern-u ur \ernk_ll.1 for .un r_\'r—
mmmuJturummt-t. (}ud.1hu~{nrh.l1l.\nden uppms _;cnnn1.ucrknn1m.\n-

dc H}'V[Vr1:I1g.\r mn". mnhrvwu Den {nrc>1;gn.\ mu  och IIPPILI phmhrnutn
;tr nmngJ unc hum mm .lI' un mrdcfnll kulitet fur den  LrhlillklJ lmr
~L\LIL’l\. Du Innclur .HT l.l_x;cnl1ctcrn.l Vctter nt Hem \.\der5rr.xcL, gux n xm
~1dnrnCl1 nplumr mrullghulvgr für meningsfullt orienterade ntcplatwr

[kn nulcr~r.1\.1nIII_;cn pl.mer.\.~ fur k0l'l1n]E{S1C1l.l lukznlcrw 1-<\ .mt run
fullu  xmrluk, rcsu-r.\mle \  .lnlngar plancnn for bnxmtlcr. l¥cb}g_x_x1~L'-
srmklurcn ~]\.\I1.\r111n{]i_gl1L’[ ull  cn  llcxlbcl  anvandmng fur lammtltr tl›
lcr lmmmt mclI‘\lnL.\1cr. \  IS ;I  k\'1Il’lCI'lal'n[7‘.I> ftir \ LTlxSilli1lk1cflälllffL'
cllcu' Il\l[l(ll'L' und,  till  rwmptl i snrskllt bullcratortlu  ligen.

Ing ~I1Ll]1u och ;wVnxrcr om Snlnzwzigtn är sluu0nsnx1\1'ndcl Ix    

_;r.\n~.\.~ 1 nnrr .w det nppnn \  .1g;l.1ndsk.lp:r. l{ml.l<r \'.ln.1l>;m.m I1}rl.lgg<
lur  l  tunnt-l m .ut nmrken 1-;.\n .\n\lmd.1> fur In-l\_\‘u_x;cl~c ()nuAdcl~  ur

fnrmmng nch ]\u\ud~.1kl]ga ;un .intlmng xtyrs .n- lwgn kmv In  .Ill fullr
gon “UH! skydd och gud  lulll›(\;lllt<.'l kan nllgmluecx. Dun II<r—\;l>l]lgL1
Xnrrtullsnllél) luper gcnom unxmdu och XlClJI' nmrkun i l\.1 l)cl>\;_
_x_'c1~L’/lukr. änder um Xorrm1l,~.1l1én km lm~md~L\.1rlcr lnugns »um
tuIlfnlu-r 1)C1)}fl_x_'L’L\L‘n7()f15[IL‘IlCCHUJLI\Hrr.I$I.lll()lL()n1r.II‘L{5 nnrn

km! mnclmllcr .\rl>er~p1;n[ser mm <L.\rm.1r .I\ uch  xlxltlkllf  lvmtAtlL-rru

(mn (nlliksrnrnlngnr  lm  Xnrm lnnkcn/I 4/I-,2(l.
Ummtlcts .lrkltskrnnwka hnvudtem.: furmulunh .n dun umgnnntle

~Icn\l.Ix]cn,~ unkl.1 nch h3I_lb.1r.1 S[Jr.1k.}4rur\dld gu xtcrvmulcru ;mult-
 nlngxprmcjpur du dun A11-.1’ rom~L.\ furmtlm-n Ungt 1  dcn cmklldJ

Ilunglulcn.  \'.:~,\:mdcn mm ltvmtlu \[.\d\n1lllI› utgur» .n In-~I.1d.~k\.1r—

lcrct nth cn.~I.1ku nffcnthgn lyyggnutlcr, nlka har Hur lx-ntlt-lsc mm

KlL‘\'VHlk'(.\1>{;l[‘.l[]dC lnmlnnirksn. En tlnmuunx ,w lautmlc_ lulllinltrxlgll
lHlHcnLHTlIM, un umr: Mrtlclrilng .n xnun :ru  v m t-r \l'.lLl\llL'lL'n .Ir l1k'l[ 
.n ;upmdu :hr du» .\(Kl'.1l›(t1\lu'\'.

HI)\[.ltl~k\.lfl€l'l:I
l£mr.ul~k\;1rlurcr p.: _\nrm Smulan ur l'.1›t.l p.: >IL'l\\{Ll£lL'll\ kxaru-x—
~r\p<-Ingx. I  \',l>.1>ndun h.1r k\'.1nL-rcr tmtluvnncllt xlullh upp l  L'(l
vlcrml \L'P.l\'LF.\k1( I'.M15:hctur_ dJr ;artnr nth _u.ln}~hL1~ ,rr  xfrllklllr

ranx k.Inn:rctLcn. P4 Xnrn Suntan \1d.xrumcrk].l~ durum _;rund—

nlmngançlt' l_'.\rL1.~run\.typ. mcn k\.lr1:rcr_~ mre far :tt grunt nmn    

Den JLILICllJ lucbyggclsestrlnkttlrcn _çur _uanlun un upprrpatl rumv
\L‘k\L'n\ mctl nllkd k.1r.\kmr och .ln\.lndnm;_v, l§L-hxggclxcxnnumtnt
mnclmr ncL~.um dun I.ln_J>[I.\C1\L\ g_Ir\1kurr1tIrIru1 r\'um~u.1«.

1 \ JUL' kx .1r(L*rp]:mcr.\> för grnnsknmlc [.11-\[L’r{.l>~L’r1 k" ull ..\ \ .rm kumr
lwlnzun ›n melhn det pnmm och det gemcnsgunnml. L“ UH Imr _nur dun :lkLucl—
I.\ strukturen möjlighet un tjllligd rum, \1lk.\ _qu~r.\l1;lx’ rm “um r....kmmu~. J
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Den nva "Xurnullsparkrn" mu umradets sucmla och arkucktonlsk.'1h}5n;l—- :n mmeiplnn, fredm rm gummi

uk: kummersmlh utbud . bntlumnnmgnrna. uimuano
 
 
mrafik uch omgvvct ax’ nmmdskmm med en
:Brunubcrg a (Shed .\rkAu-ktcr  /  Claudius
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 Sina barn klarar intc av traliken och laeliövcr en bi lekmiliiu. Det
i' angeläget att harncns behov integrcras i planeringen och att skapa  cn
tratikmiliu som blir mer lattthrstaelii: for nagot aldre barn. Darfur bor

 

den tral-ikmilio som planeras inom kuirteren bcsta ax cnkelñliga gator
med la  va  Lralikllöden  och  lucvransatlc hasti vlicter. låclim et av back-F» .Ä
ningsrörelscr bör ocksa minimeras.

 
 

 Mycket god kollektivtrafik minskar behov 1\' bilar. Det a: viktigt att
g;1r\g\;igar till och fran hållplatser ar kon
malpunkter tor barn  — hem,  .\k()lzl, lck l' s, park osv. Dock HTASIC den

tata kollekm tralikcn skiljas train behovet av lugn bnentlcmiliii.

 nt genomtänkta mcLlan
 

Trañk

Lokalgatiiniit

Lokiilgatorna 1 omradet gt:  cn likartadl tstaltning och hcräknas ta matte
liga liafikmangtlcr. Norrtullsallcn (redas helt fran genomfartstralik.

 

NoI ra Stationsgatan

Gatan omvandlas till  cn  sainmanhiinigçmdc tadsgata och blir tillsam-
mans med Solnavágcn stadsdclens barandc huvudgara som kan komma
att trafikeras med nzirmarc Zl] (DUO fordon/dvgii (ti/d), vilket ungefärli-

gen motsvarar nuvarande trafik pa Fluininggiitzin. Gatan skall l planfur-
slagcl aven tralikeras in' bussar i linletratik.

Bclindig anartsramp fran llssingclcden kommer att Hi (mi fran
Korta tationsgatan till Solnaliron, \ilkct ger minskad trañkniangd pa
Norra Stationsgatan. llvploatcringen utmed Xorra Stationsgatan innc-
bär att den totala tral-ikmangdci-na anda iakar.

Torsgatan/Solnalxron/Solnavagcn

Strakct knyter ihnp Stockholm och Solna centrum och har ocksa en
xiktig sammanbindanile funktion incllan Karolinska Siukhusct och

Karolinska lnstitutci, Dct ar ett av de tyngsr trañklicláistadc stråkcn
genom planomradet och kan i sin  must bcl/.1st.\de dcl komma att trail
kcrzis av  35  1IlDD—4-U llllll (ordon/dvgri (ti/d) ar  2050.  Du minst luclastadc

dclarna bcdoins ta Zll 000725 U00 t/d. Gatans bredd kan komma att
is till trañkbelzistningcn och hcla strackan m'  bElH ml  anp IL‘ studc—

ras noggrant i detta zixscenclc.
   

l lcla stråket knmmcr att trahkeras av bussar, vilket nodvändiguöt sar-
skilda utrymmen for lxusshallplatser. l or att undvika oicrbelastadc kors-
ningar ar mn busskorfalt onski arch lLn: riktigt qkclstrak lopcr OCksn
längs gatan. lasizighetcrna längs gatan skall ges iingoringsmöjliglietcr.

ande Scktion mud Ett kürfalt i vardera riktningen,

zirfalt, parkering_ enkclriktadc cykelbanor samt
'lkirsgatans nuV  

 södcrgñcndc hu
gangbannr pa bada sidor hibchalls,  mun  gatan breddas I anslutning Lill
den nya korsningen \id Xorra Stationsgatan.

Solnabmn har bcgransad lxarighct och Forcslas att ln' is om i ett
nytt hindlagc och utformas som en gaia med angöringsmdjügheter till

 

fastigheterna. låusskorfalt föreslas i vardera riktningcn.

.\ o r r t ull

Xorrtull byggs om till  cn  signalrcglerarl cirkulationsplats med rrc kör-
ma. Till cirkulationsplatsen ansluter {cm ungar; den nya Svcavägen,
Anncrtnägcn, Uppsalavägen, Norra lanken och Sankt Eriksgatan.

(iirkulanonsplatscn bcdtims bli högt bclastzitl och undcr rusningstra-
tik mycket hi [ut belastad. Ombyggnaden av Xorrtull öppnar moiligheten
att Hvrra S\ eavagen langre norrut for att skapa  cn  luattrc anslutning till
stjärnplatsen, också ilcnua gaia far hög trañkluclastning. l det fortsatta arr

is med hiii yn till kollektivrrañkens behov. belct ska utFm-irinjngc-n prö

Omlivggnailcn ax Xurrtull medfor att Sicavägen bchbxcr llvttas
Lill ctr nytt laga liinurc norrut. Xorrtull ellcr Roslagstull kommer att
tillsammans fungera som cn iullstantlig tratikplats. Detta mcdfor att
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ttafikmangtlcrna pa  X  Sveavagen och (Äederdalsgairan: n efter öpp-
nandet av Norra lanken kommer att  mm  rclnLi\'t haga. Vid Lillfarten

mot NUfHLIllSPlH n kravs tre kotfalt och vid Frántarten kommer mi

   

 

   kötfilt in pa Svcaragen. Buss illplatser kommer troligtvis att behov s
längs sträckan. Detaljutftrrmning av gatiisektionen skall studeras i sam-
band med tletaliplanearbetet.

Det nia Norrtiill föranleder trafikomläggningar aven vid Sveaplan.
Den exakta lösningen :ir ännu inte fiirtligstutlcrad.

Ångoring och parkering

.ångoring och korttidsparkenng föreslas langs kantsten pa gatorna inom
planområdet. För hostätler och verksamheter skall parkering anordnas i
garage inom  l  Liglietsgriinsen eller i dess naromrfide. Lltrymmet under

iüertlackningen kan anvandas för parkeringi na plan. Åled parkeringstal
0,55 bilplaiser per lagenliet luehovs 3 (D00 kx m parkering för att täcka

bos idcrnas behov. Högre park -ringstal kan också tillgodt -

 

  tillkommer omkring 32 llllO kvm parkering for kontor.

Kollekth trafik

 Planforslagetförut ittet en 'r ngning avttinnelbanan fran Odenplan
till Norra Station/Karolinska sjukhuset. Sl. har tagit Fram en idéstti-

die (lar mrhligheterna for en szulrm utbyggnad undersökts och kommer
under iaren zoos att n fram En r .ttid.ie. om tunnelbana inte byggs
till omradet maste antalet btisslinier och hu hållplatser öka väsentligt.

a gator behöva breddas f r att inrymma busskütfált.

 

De 'utom kan  \  .       

De gator som planeras att trafikeras av busstral-ikat Norra Stationsgatan_

Dalagatan, "Siukhusgtttsin", 'liwsgaian/Solnabron, Tomtebodauigen

samt Karolinskaiägen. Den planerade Citibanans station Odenplan
kommer att Fa en uppgång vid Vanadisvägen i oinradets (1X1]C(lCllJllTi\
narhet Tunnelbanan och Citybanan kommer sannolikt inte att finnas i
omradet nar de forsta bot-nde llyttar In

(I keltrafik

I ostrvästlig riktning blir den nia Norrtullsallen det främsta cykelstraket
och fredas helt fran genomfartsttalik. Ioster ansluter Norrttillsallén till
en gangr och cvkelförbindelse längs den nva järnvagshron och vidare mot

 Hagaparken och Vetenskapsstaden. l v

dels upp till K1/KS och cykelstraket genom södra Kl, dels vitlate ger
«er forgrenas Xorrttillsallén

nom VaÅstra Norra Station fot att ansluta Llll befintlig ramp ("net  ull
Karlbergs slottspark. Kampen gestalias endast for gång och cykel. Har
ansluter Xorrttilsallen aven till Karlbergsvägen och 'Yomtebotlavagen
vid nya "Karlbergsplan".

 l nord ydlig riktning blir'liirsgatan/Solnabron/Solnavägen ett forte

satt iiktigt Cykelstrak. Dalagzitan blir ocksa ett betydande cykelstrak_
gatan stracker sig fran Norra Bantorget/Vasagatan Ll.ll norra Karolin»

ska Siukhiisomradet, via den planerade pendeltagstationen vid Vana›

disvâigen. Hälsingegatan och (iävlcgatan blir ytterligare tva viktiga srrak
mellan pendeltagsstaritunen och Norra Stationsomtåtlet. Dessa tva gar
tor kommer att ha sina biltralikmängder och utformas som lokalgaror
med  30  kni/tim som hogsta tillåtna hastighet, nlket moiliggor cykling
i korbana.

Konsekvenser

Risk

:yggnatlen bedom nte medföra nagon förhojtl risk för nianniskors
.a och säkerhet jämfort med iad som iir normalt vid tat S[1l(1SbCb)']_'_—

 

   
 gelse intill befintliga trafikleder, Överdackningen ger istället en

cerande effekt i planområdet om therdackningarna utformas tillfreds-
stallantle_ vilket kommer att behandlas iitlare i kommande detaljplane-

 rocess och rodtiktionssketle. Flera av de ,votentiella olvcks  .P P l .
forkni as med trans uorter a Norra länken E4 E20 och ViittabananPP I  I‘
ger mindre riskomratlen da oierdackningen fungerar som aiaknings-



skylnl, sIr;Ilning.~~kydLl uch lmrnhr mnr spridnmg ru' gxfngm nch hmnlr

 h.\r.\ _x;;\~ur. Dun risknnnh

.\xl<r~pl.\nL'II k(>xIII\Icr.\rr[igg1\ rillgrund För den Fun. tm;Ir\.\1y.~m,
'  som hur gjorts för tirinljrxlumngcn m' mtr-

.\l 11m

hrhyggxLulcxx mncbir »rom m1l]6\ inster jämförr med (Inga-xxx ~IIu.\I1«m.
lin m r-l':Llckr\1r\_;; ;l\' Norra lunkcn/E4/E20 och \'.ut;ll>.\n;m l[1l1t’1\.lr.'I([
dc HL'_l_'.l(l\.\ kux\~ck\'cn_~cr >011} rrañkcn gcri form .\\ lmllcrnclu lnIIL\.\lx-
utspru 1NU1\ I11lH\1x.Il’ .n .xcurr dn  Lrañken törhggx* till runncl. [nu un Xnrm
5l.IlIHl1\Un1r.\LlL'[ h.lr un (}\cr>1krlig undersökning .n nurktlururcmngur
mhuArc uuvrh ;hr cndmr mindre punkn 153 I1>mrcn:n_g.ur p.ur.nT.Ir~,

[.ut':1\\.Hm-r

,\.1r ,\uu.\ Lmkcn IH

.\t.u;unmmr.u1u Ln khn mrhárrrsd Iurmnhn nmñ-rr nur-d nu1.:_Lud-
"H  dick): fixer (Jr ;mn ulchr ,n \nrn 

hr uu k\I7]U.l[LI'H'._;j uun mcrrhckmng. Lmgrrnnlxc Jdc nigh!‘ .n :ngr 

xhcknvxxgrn {Jr iulrnnxxcr mm Ligger ngn <Ll\lcr\\ h,lkgrumH\.\lr
  A  S[.1d§nH]1I:I1 [  .mxlurnz   \hh.›k\.uhrczvvv-rntcrmx km  uppfyü nil

zunmlmxnn;nu.\rn.1 ulur dock lufmnrurcnxngsmlrurn . Hun um~~1-»-

:ur  x du lmh :Jnlklnlrcli ;ur ;rr ruhcrn fnrhun uch nu\.ar.lmlc nary
nun fur l’.\IlU n\L‘r~kr'1d~ (HLTV rn fran m_\'r:n1n_u.\rn.\. Phccnnu much

mfnrn  nu .l\ lscluxggchu v .lmlurmng nl] (unncIn1\‘m11m;.lr urh \u1u—
‘..mnn~mrn. hkmm  ud  du mur tmfikemde g.m:r:1.\ A l)HH’J(!L‘L knmmcr
.ur xlunhmx 1 knmnmnd: deuhplgncnng

låuHcr

(hurrhcknlngcru mnclur .xrr den srdrsra urmLcn ull l>ulIL'r\(urn1n_\_v.lr

Lu hun ']'r.ll'll<cl\ pa Xurm SmLinn<_z.1mn, Su1rm\.lgcn nch th-m  .w  hv
kglganuna .n duck nllnickhg i  r arr nksdagerus rL'1<Hn!n\L'ndL'r.\«lL rlkr—
\"II(lk' fur l1r<vl1\1wmI>Ln]1cr inte kan klaras. lSch_\g_;;u1_~cr1 hcluncr «l.lr!}:r
nr{urn\.\> vn .ur dun .~.\1-\cr.<m1ler en god hostudsnnljn. ,\\ .\Ik(L'l1:ll'.l(K'.lllLl

 1.13;;-nlu-u-1' du  kunna mfnrm sa art mmsr huIfn-n ;n- l)nn1ng~nImmL'l\

 hur uppmngsburt fönster diirrr-.\tiklml1rcl lxllnlcrxtigcr S5 d15.\ ckvh.
lent (x;L‘n()n1s1'u[dJ mm. Hchknprcrrnüikcn frun I\'.\m1m<kn univcrsr-

mus;ukhus&thed01ns fa så lsc_L;r.ins.ul u11\t'.\(Il1Ir\;;;1rt dun Inn; p11\'crk-Jr
<lcrv:k\1\ Alcnm1]udn1\';iermL

Genomförande

.\nrr;l hmkcn och \7.lrr.llw.1n.u\

()\'cr¢l.lckn1nQcn foruts.im-r .IH mnrnr- och l.\m\  \  v kan Ihrms nll rcmr 

pumm hgcn m .\[[ byggn.\d«nn1r.\nlcl J nuuhgqxrc mm t'n~I.Ill~ {rm rr.1—
h

nth runnlarn; maste hxggçls med hcünrhg tnfik kun ~ uncckhng .n m'

 .Um \-'_g.1r nch'\irn\"_g1nt: km cl!ur!'.lr1,:_g;;.:~nn\1tcn1pnr.\m1.1gun

ruL‘n1I><.\1I1-‘ct gor Arbctcnn b.\dc d_\r.1rc nch 1ncrr1d~ml.\mk.

ltnkljitfi :arter .HT h_\g_;.\ runnhrru .ll’ .m rumpnnn dun \.\_;— och
y.1rn\.1g;>rr.1l3kcn 5.1 l.\n_;r >udcrul mur \urr.1 5t.\n4m~L'.u.\n JU nllrgckhgr
uzrvmmc :k.1pJ< for onxcdcllur urh ~,1n\1:dm hxggxnrl ,n huh runt:

[Arm \.\CY<dcY:n nr AL’ 1-<\.1r\.1r.1ndu urr\mnu mn År -.HL‘r \1rh\_;_£fl~\d .n
kx .\r::r<n1.1rkcn furmn runnhrm .Ir IT\r«i1:l{\u:d.\. \111\u! hcr. kn» (J rlcn
‘WI.m>pl’.11-i.IpL11-{l'l1'{L‘n m.\~!c d.\rI1:r Ln kr »mpmnnu m -r.1~ ~.\ .ur dcn ull-

N rmnnhr km .mn d» 11-r [mnkr g' mghgu nurl-._\un inom X: :rm $1.11.-x
rcmpx vmrr lags, min urnudxgt 1;-«lg: uIl\\_x_'}_'I1,Iti n kx .xrrcr~—n\.:rk:r:.

I' n snnndc fnkrur :Ur mnm1,1rluun,:~ QL*nvxr‘nInr,InLIL’ .rr udprxxxkrcn
d; \'nrr,l 1Ankcn> Jndn cnpp Lh  v drvlr. Da mlcnvm nppnn  1  murun
.\\ 31715 knmmcr tr.\{kbcI.1>(n1ngcn .ur MLA Lmlrrur. Um mgrunnlArnJ
mum nmmdcr d.\ mrc .\r Ll.\r.1 kummcr mfunuurlcr .n dc k\.\r\.\r.1ndn
runnhrm .lrr Avscxnrr fur,~\'.1r.\~. \urr.1 .\r.umn~un\r.nlLt~ \,1_gmnnI.\r
Inn f.ird1_u,<mllA< de<<fnr[nn;1n umlcr fnrulmulmng .m .uhcrcr mud ngr
runnhrnn pnhönaâ under ZUIII urh ;In l\.l\l.l \.u_vr\Ir\n\.IrI1;I kam byggb
~.\mud1gL. Om \nrr.\ lankem .lI‘HlI".I çmpp Lh  1 «Inf! mlI_x;.\rc c]lcrnn1
\.i_ulLInn1Jrn.1 inom _\nrr:\Smrl(mmu-I-(Lin[mhnrl.\>I1:rr.u1 scnurc- 1-mm-
mrr de ovcrhappzlndc urbcrcnu nrrknnqw1lccr.\›. 81
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Tedenforklaring
En samordnat genomfürande bedflms uavsett
fastighets aHer kommungransindelning vara
nödvändigt var ae kvarter sam sträcker sig
fiver båda :wdor av nuvarande kommungrans.

Kummmgllru
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Beräknad ram-mn u 2017

Barlkmd nypgmn anrrr zuw
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    l7or crr \n;lN1[ nhgsrullnndc ;n nxgrunnl-.xrnn är clct Llr l\_\'qgnnnl>›\'Ir
 [mnkr mur cncknxr ur smng.) mmpcn Encr  I  \geru'.1uuml;1rna< siulm

m}nn1n_umch l  xmllcl lcsh dcn bcrxinh trnrikui  \  ia Xorm SI.Itmn_~_g.u.m
ull Suhulurnn. Du mulfnr dock »rnrmngar p.1 hcl-intlxg; hmr.\dsl)ulx)x,—
:du: umlrr un mur .u\:_~pcrmd, \r dcnnJ (r.\I]kld<ning1nrc n1<'i}h_;_v.\u

.1CCL‘[7{Cr.l tinnx .lIrcrnuv\.1 1nsnIm;.lr, \'1lk.1 duck inte .\r Mm r1z]<— uch
knsrnALlslugxpArunLlu.

[hun ull un l1n1c rIrL.1‘3 nlcrcr  \  .ISICF nm Snlnnbron Al’ \\ ‘\fi‘LV‘hL‘[L‘l'(\.\

.m urfnm ;n uunl.\(knIn_\_v ;n  \  lg'un1rndcr rchuu rimhg.L men }(lcr1J—
;nu nxrur dJrom nku nJnglu-rcrnn mJrkAnr heroendc p.: hcfimlx  
hrw nch r.1nupknn~(rukunncr. Krnxirljdifnj fur nodnnuhg.: rcmpumr.:

   “ch pcrnz.. cum ]~1)H~U’Ll}\Kl()I‘_LI' mn: p» :rkJr xsmgdcdcn och du»

r.1mp;r.1rn\\‘(kct IHIQJ.

Lrl1}'ggI\.l(l .n \.\_urunnI;lr fur cn k<3rr1krning1r;I_s;ur

'l'r.ll]k]rnxmngarna (m dun rcmpznáim Lmñkun En' något mlndrc p.l\ cr*
kan p.lr11]u.umlxg \(.1 !::r\n(b}g;x1.\x] .n k\Jr1ur~n1.1rkcn,\'.l_u- Inch mm-

 \.n_mn vluux Mu. rut ~.I .ut nu\.\r.lr.n1c nmndu for Muicrglandá' (Link
pa ,\1»rr.l Lmkcn IA LIN {n~ulI~  x .nrcftcr dcnm tunncldul Inn In .\«. 
Stvnlsxmuxnlu (milk !1\H.1~ m  1 dun ürdJgsnnllda tunneln. Duuñcr km
Iunncln  I] vr nu xrr_q.mulu rr;lfiL' h\ gum. Dm J11 (rank fl_\rt.m1n1Llcl'.1rdv_;_r
xmllda \.:_;-mvml-.lrn.1 iinns u(r_\'mmc for an bygga iurnnngsnmneln.

Xarkduluru med (lL'HI1LI Iosnmg .\r ;Itt byggtiden bhr Iungrc och ;m
Karm Lmkcn mud .nanmmnnnhkhcrhlnncrms)dr1f(1nl1;ll1h.1<l.1 \. 
Iunn].1m.1 .nr L1.Ir.\.

I'xl)\'ggv1.l45 .n l›.nl.\  \  \g[unnI.lrn_l  < nmudilzl

Dun rcn\pnr,lr.\ \.\;;u\ uch jjrmngcrx pluccrzls 5.1 .ut Utby grmcl m l7.uI.l
xugmnnl-.u-n.1L;u1 ~kc ~.un1idx_gt. Du rmñkcn Il_\'Ir1\[S in i dc IZlr(l1g.~mHd;l
\.'l}_{tlll1I1]‘.lX'I\.'l {mm ulrymme l1")r:lItbygguj;irn\ngstunncln.

\JncluiLlcn mu! LICIHIJI lnsmng ;ir nu den Icmporaru nnfikcn mun»

n.1_\_rnrxmrnmrcm:l1lungrcm pa kvarrcrmxurkcrx, ullm k;1nnmIt1':ru m
Im.~l.Id.~l>L*b}ggclxcn 1 det (xdlgn skedctknn knmnm .1rrhcgr.ln\.l\. .\lrcr—

n.m\.1 Imnpunn rnnklrnnln_ n' och LffckmJ lm]]L'r~1\\L1L] hnm (luck
mm »kuHc mv..‘\l_;L'1~(r)([ un .<.1mm.1ndvq.\ utbyggrml,

[nflynnxng undcr pjgjcnde _ucnmn{r>r.1n\lc

['1ly\_u_x;n.ulun .n Xorm Sr:I[Ir)nS0n1r.\dL‘I\ {<')r.~t.\ KLIPP, hkxnm fur
Yugxcrkczs uzahlcrxuxg för Norm länken. knner .ut J” n\l\1lr.\n<lL' vcrk-
xxunhct inom umr.ldcrc\;1LuL'rus  I  cuppur nch .m lnggnmlunu rl\ x" lnn—

.m In qgnukJrlun-n pJb()fl.1\, I:(Jblcr1n;\\mr fur \.:;u1l1ncLlr1xn-I1lmr

Ycxcruwáh nnnlnq um Sulmhrrm. Libygqnnnl .n knnurxnurkcxu uch
\  .:_qumn1.1rn.\ L n ~r,1r:3 ummhgt 'vilka xnnuhar .m ln nLuhr  rmh kx :mur
kxumm-r.m\.xnkhmfur1ml}tLmng1nn.\nmnn1.lm.:.nrti1n11:.L

Lndcr hyggmhn for ,\nrr.1 lmkmx u\crd.Ic1-xnlnv am H 1-.2n
.  un pI'n\'1:Ur1.\]-< >lrjckIung i  dppel Liga innll mrnhigtn. ()\L‘r~Ikll1g.1
l\u”L’r1Icr.1kn1ng.lr nur Jll dun pm\i<ur1~k.1 rrafiklulun km lml1cr'l\—
~k.Irm.\~ mu} ur mcmwnuxdc ;nn l’C~UIl.l( Du mnulmr .nr du 11mm
lm~r.nI~I\\.1r:;ru\ km  by _ .xx ut med hu; luncndckmlvlcr_ rcnhn 1nn.\n  

r.\]]z<. \\' uL<-nnn11<L.\ du] .ar un xnhn ndwm Lnhcknxngurv lur färdig 
lm~r.ul~cupp nud\.\nd_1g.un1 pramekzu  1 un hclhcx xLJ  \.1r.l  _;um-n\{ur—

Inn. Hub' Qdxcnx njrhet nll furllg-.2 gmlsrrgunspnrn-I km mnL'l\.lr.\ .nn

\ylr~k1ld.\ <k}'LlLl~.:rg;:r(icr fur ndms cIIcr .ul inH_\'(lI11ngL'n I hgcnhczcr
narmaxr mgcn hcgransns.

.\'url.l St.n1:>n~_x;.u.\nncl1 S01n.1hrun

\nrrl 5r.1[1n»v1\u.\t.1n> nmnmdlaz ull :n hruhrc ~.nnm.1nh.x]lLn ~r_xd<—
_;.u.u, (i.n.xn\ pI.ImL1ldhez  1  kunnlngcrx mcd bnlrnhnuu Lb hun, nlkcr

hur kunm skc  1  ut Lidigt ~kL-dc. Dem furursxmr duck nu CH dyl .\\
Sulmlymn ri\~ for nn med un ramp .mp-.ussns nll  LIL‘! n_\.\ Iudgnllingut.
Vid;
l'llI'll.l]E(]I1il1LLlI'l Norra Smnnnsgamn luggals om.

 mu.  u  lnnums an]§iggn111g1(1L't >UL1l':I1:I1)LlHi\lL't Il_\‘uu~ nth hc-
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Da Solnabron byggs om kommer nuvarande hojdnivñ mot Solna att
bibehållas Nivån mot Stockholm kommer att s" :kas och anpassas Lill
Norra Stationsgatans nya högre läge som blir följden av att svaekan
under Solnabron elimineras.

Vid ombyggnaden av Solnabron påverkas befintlig ramp från Kla-
rastrandsleden, som darmed maste byggas  om  För att anpassas till
brons nya höjdläge. Rampen placeras narmare brons norra landfäste
mot Solna

Den nya rampen fran Klarastrandsleden måste samordnas med en
ny avfartsramp fran Essingeleden sötierifrån Denna skall ersätta den
nuvarande Norra Stationsav farten och börja i ungefär samma läge som
den nu\ arande avfarten.

Norrtull
Området närmast Norrtull och öster  om  denna styrs av nagra viktiga
fortltsättningar och ligger darför sent i produktionskedjan. Först när
motor- och jiirnvagstumularna är färdigställda och Värtabanan flyttats
till den nya bron, kan arbetet med den nya stadsmiljön vid Norrtull
påb rjas och liksom Sveavägen och Sankt Eriksgatan utföras i sina
nya lägen Värtabanans flytt från prnvisnrium till slutligt Page sty även
byggs tat för Västra Norra Station.

Fortsatt arbete
Detaljplanearbetet für Norra Station har påbörjats och bcstar av tre
planer' "Centrala Norra Station”, "Västra Norra Station" samt ”Östra

Norra Station  — Norrtull”.

For "Centrala Norra Station" kommer en detaljplan att tas fram för
hela omrâdet  och  utbyggnaden kommer att ske i etapper. Avsikten är
att gå ut på samråd under hösten 2008.

För ”Östra Norra Station  — Norrtull” kan det konstateras att platsens

 kornpl tet kräver fördjupade studier sum omfattar saväl stadsbilds-
som miljöfrågor. Arbetet kommer att intensifieras och avsikten ar att
ga ut på samråd under våren 2009.

För Västra Norra Station är avsikten att ga ut på samrad med detalj-
planen under hosten 2009.

'lill alla detaljplaner följer fördjupade miljökonsekvensbcskrivning-
at, xilka tar sin utgångspunkt i den MKB som följer fördjupningen av
översiktsplanen.

Planförslaget för Norra Station innebär att:

7 Norra länken/ E4/ E20 däckas över från ett kvarter väster  om
Solnabron till Norrtull

7 Med en överdäckning försvinner befintliga barriärer  och
miljökvaliteten förbättras

7 Innerstadens gator förlängs norrut över kommungränsen

7 Ett generellt kvartersystem skapas som passar för både bosta-
der och arbetsplatser

7 En av de Viktigaste gatusträckningarnai öst-västlig riktning
blir den nya ”Norrtu.llsallén” vars offentliga gröna rum anslut
ter till Hagaparken i öster och Karlbergs slottspark i vaster

7 Norrtullsallén fredas från genomfartstrañk. Den gestaltas för
gång och cykel som får sin fortsättning längs den nya
järnvägsbron över Noutul]

7 Centralt i Norra Stationsområdet utvidgas Norrtullsallén och
formar den nya triangulära "Norrtullsparken"

7 Norra Stationsgatan gesraltas som en sammanhängande hu-
vudgata

7 Norrtull planeras som en sdärnplars i mötet mellan
Uppsalavägen, Sankt Eriksgatan och Sveavägen. Platsen utforw
mas som ett entrérum med de historiska tuLlhusen l fokus 85
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Miljökonsekvenser
Solna och Stockholm har gemensamt funnit att de sammanragna kon*
sekvenserna av Körslaget kan medfora sadan betvdande m1li(ipu\erk2n
som avses i plan- och bygglagen (PBL) 5kap 18§ respektive mlljöljâll-
ken (1 kap ll. lin miljöbedumning genomförs därför och en miljor
konsekvensbesk vning (HKB) har upprättats. Samrad om miljöknn»
sekvensbeskrivningen hölls under samrådet om forslag till FOP.

Syftet med n-iiljobedrimningen ar att tidigt inregrera miljoaspekter i
planarbetet sa att en hallhar utveckling framjas. S) rer med att upprätta
en HKB ar att identifiera miljöaspekter och air bedöma planförslaget:
konsekvenser. Har beskrivna miljökonsekvenser utgor en sammanfatt-
ning av ".\l >0nsekvensbeskrivningen till FÖP Karolinska 7 Norra
station" (I) s, mars 2008). I miljokunsek ensbeskrivningen jämförs
konsekvenser av nlika utbyggnadsalternativ med ett n()]l;I1tcrm\Li\'.]5m»

  

förelserna gors vid den tidpunkt som planen luedöms vara helt utbyggd,
det sa kallade hotlsuntåret som för denna FÖP är år 2030. Den geograr
Fiska avgransningen av MK]3:n Överensstämineri stort med plannmrår
det men for v sa miljöaspekter, bland annat påverkan pa stadsbild och
effekter av ti añli_ får planen konsekvenser aven Litanför det geografiska
omradet.

 

Vid bedömning av miljökonsekvenserna anvands en skala enligt föl-
jantle:

o Ingen

I  Liten

o  .Nattlig

I  Stor

KONSEKVENSER

Studerade alternativ
_jamte planforslager har ert nollalrernauv och jamförelsealternarix- iden-
tifierats och utretts jamförelsealrernarjvet innebar'
7 ingen tivetdaekning av Norra liinken/E4/E20, Eugeniaturinlarna

förlängs ej, ingen ombyggnad ax trafikplats Haga sodra
7 ett nytt sjukhus byggs intill Solnavagen

7 tunnelbana byggs
7 bebyggelse Lippfors langs Norra Stationsgatan enligt vad som at

'_vn till buller och riskzn stand möjligt med ha
7 östra KS utvecklas med en blandad stadsbebvggelse och fiåriiit

ningar gots pa Kl-omradet.

Ntillalternath et utgar fran att:

7 ingen (iverdäckning av Norra länken/liál/IÃZO, Iåugeniarunnlzirna

förlangs ej, ingen ombyggnad av trafikplats Haga södra

7 befintlig struktur bevaras i stort på KS-umradet

7 tunnelbana byggs ej Lill omradet

7 bebyggelse uppförs kings Norra Stationsgatan enligt vad som ar
möjligt med hänsyn till buller Och riskavstfind

7 mindre fiirtiitningar inom kl- och KS-umradet.

Att befintlig struktur l›e\aras pa KS-nmradet leder till att sjukhus-
verksamheten reduceras på grund av att verksamheten forrgilr i icke
andamalsenliga lokaler. Till foljd av detta blir markanvändningen bade
inom KS-omradet och inom Kl-omradet osaker, da KI för sin lokali-

sexing är beroende av det niira samarbetet med universitetssjukhuset
Nollalternativet har darför utretts mycket översiktligt. 87
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Utbyggnad av bostäder och xcrksixnthctcr i goda kolleltirtrtzñklagcrw
 gynnar kolleLmT resande istallet for lnlrcs/andc vilket sparar global:  l

rurresurseroch minskat utslapp av klimatg r. Ett stort utbud av service 
och omradet: läge intill gtönomratlct nnms oc sa minska resorna med [HI
jamlört med om motsvarande exploatering skulle ske i  ett annat laga.

Buller

Planförslagct  — bfltrnfiklmflur
låullcrlucrälcningat har gjorts för planfö
lamftirclscalternarjx' och nollaltcrnaliv

 'lagat (sam råtlsversioncn),
'om i sin ht.-ihct uednvi l   

Inlljökonsekvenslaeslcrivningcn. (Övcrdackningetu av Nuna lanken/
li4/li2O och Vartabanan förlliittrnl' bullersittxatjonen  v; cntligt innm
Norra Statjunsområdet och dc dal/ar  v  Karolinska som granar mot
Nnrr limken/E4/E20. Bullcrnn cr över 70dB(A) ekvivalent vid
sad k arstar för angränsande bu}

   
_uclse vaster om tunnclmynningcn 

vid Snlnabton, für bebyggelse pa lxarolinska institutet med tasad mot
.\0rra Iiinken/E4/E20, ldngs Sr>]nn\'dgcn och  Vld  Äotttullsplats n,
Rikn ardet 55 clB(.\) \id fasad incrskritls längs alla de stora gatorna i
planfüirslaget.

Xnllaltcrnatix och iamftirclscalternativ

I nollalternativet och pimforelst-alturnarixet iir bullernivacrna betydligt
lmgre generellt. Kring Xntrtullsplatsun ligger de ekvivalcnta mvactna
m ct  'U  dB(A) vid fasad. Åvcn lnggnatlcr natmast Norra länLcn/l-Z-l/

lill! och inom Karolinsl. institutet har bullermvacr Over "'11 dB(;\).

inom de centrala dclztrngt av Karolinska ar nivåerna under 51) tllå(x\).
Planctatl bebyggelse inom Norra Stationsomradct (galler bada ;Iltctnzi-
UYCn) far bulleniirden civcr 55 dlå(.\) för fasader som x-antlct sig mot

Solnavagen, Norra Stationsgatan, Sankt Eriksgatan, Norttullsplatscn
och Sveavägen.

 l pimförelsealtetnativct mojliggörs omclamng av Karolins  A  Dar
Karolinska förtätas 1'-Ar fasader pa planerade kvarter mot Norra lan-
ken/F4/E20 bullcrnivflcr över 70dU(1\). Kvarteren fungerar som bul-

lcrs armar Vilket in' till fördel för bebyggelse inne  i  omradet.

Planförslaget -hcliknptcrluullcr

Planförslaget innebar att hclikoptcrplattotna flyttas inom omradet jiimr
fritt med nOllalTErnnLlYCL

Nollalternativ

 I  nollalternativet b_ vgs inget nytt universitetssjukhus och antalet 
hclikoptcrrdrelser ar sannolikt färre an om ctt n_\tt slukhus lnggs.
Helikopterplattan hggcr ocksa l ctr annat läge längre in  1 siukhusnnura-
det. Norra Statinnsomradct kommer att stems av helikop[L'rbullL'r .han

mm trafikbullrer dominerar.

jamforclseulternatix-ct

Antalet hehkopterrötelser ar sannolikt  h  are an  1  ntullztlternatnct och
medför samma bullerstornung som  1 planf rslaget. Buller fran luiltrçiñ-
kcn dominerat dock.



Luftkvalitet

Plan förslaget

Planförslaget bedöms medföra positiva konsekvenser för
lufrkvaliteten på Karolinska och Norra Stationsomradet. Det
område som berörs av üvcrskridanden av partikelnormen
vid tunnelmynningarna blir något storrc iin i nollr och
jämförelsealternativen men de negativa konsekvenserna bedöms som
sma.

Nollalternativ och jämförelsealternativ

 1 nollalternativet och jämför *calternativet klaras miljökvalitctsnon
men för kvavedioxid  (N02) medan miljökvalitetsnormer; för partiklar
överskrids längs E4/E20. (Överskridandet sker intill vägen där ingen
bebyggelse planeras.

Risk

Planförslaget

Planerad Överdäckning av Norra ]:inI-(en/Ii4/E20 och Värtabanan rer

ducerar risk för svåra konsekvenser av en olycka, gi\ et att överdäckr

ningarna utformas dllfredsstallande. Robust utformad avseende r ex
cxplosiunslasrer kommer övcrdäckningcn att ge nskteducerande effek-
ter för personer som bor eller vistas inom planområdet.

Nollalternativet och jam förelsealternativet

Nnllalternath et innebär ingen större förändring jämfört med idag. Vid

fijrtätningar inom Karolinska och utbyggnad längs Norra Stationsgatan

kravs fortsatt bedömning och hantering av risker.

Den stora skillnaden mellan nollalternativet och jamforelsealternati-
vet vad avser tisk är det nya universitetssjukhuset intill E4/E20 (primär
transportled för farligt gods) och Solnavägen (sekundär transportlctl
för ñirligt gods). Även en del f: tätningar som kommer att ligga oskyd-
dade mot E4/E20 planeras. Dc topograñska förhållandena är dock

fördelaktiga från risksynpunkt eftersom Norra lanken/H4/H20 ligger

lägre än bebyggelsen på Karolinska. För bebyggelse längs Norra Sta-

    

tionsgatan gäller också fortsatt riskhantering.

Ilelikoptertrañken pa Karolinska fortgår i jämförelsealternarivet,

medan omfattningen av trafiken bcdoms bli mindrei nollalternativet.
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Jämförelse mellan alternativen

Mlljöftaga
.  tadsbtld

(wronslruklur

Knlturmnllo

Dagvancta

rn-laannrng
med namrrer
“user

Buller

Risk

,  latltfuttk
rcnlngar

Planförslaget
Betydande rruranrltrng m stndsbxlden. omradet ktnmr
mer mer pâuagltgt synas från nanunalstadsparken

.  lmskztde láulletsrumtngur rn. gmna
Grnna ytor inom Karolmska lnsriruls och sluklxusr
rnnrarlena nnnskar sannolik' Okad laernlknrng mom
omrâdet lerler nll nngre lryL nr. kvarvarande _vmn
Tlllgangligneren an Karlbergsnlnfidet och Haga
Brunnsvlken Fnrbarrms

ur. 

   

Gransctx mcllnn stadcrna görs  mmdrc  tydhg. . lölct
vnlNnrnul1 och Uppsnlnvágenl ftirbaums.

om andel hardglorda ymr lerlrr ull nkar tryck pa
dagVa((eI1han(cringen vid kranlga regn. Gmna tak
kan kompemera ttll r 's dc]. 

Tn.nk,m uch tmpedtmem inom Norra
Slannnsnmrñdet omvandlas ull bostadsbebyggelse
t ett  hm  kollekm uufiklage. Inom Karolinska ms en
del grön mark l anspråk. lör Lngganrle atgar mm
resurser.

. hnskal buller nd nverdatkmngen. Fortsatt buga
bullernlváer på ej overdacknde strrtcktvr.

Ökade koncenrruuuner LH' tdrurenttd lufr t tunnlar

 och nrl rnnnelrnynnrngar. FörbuLtrtng av lntrkr
tctcn vid dvcrd2icLnmg.A\'lufls10m bcbdvs.

konsekvenserna av cn olycka med rarlrgr god;
minskar »id bvcrdackningcta fdrulsatt all den
utformas (int

.mit områden med tnarktnrorenrngar maslc
saneras inom Ixurra Stauon. Omfattningen av
Inztrklnmrentngur mum Kutolmska rn ime kand.
l lÖYlHYPH krav' 'anenmv

Nollalternauvet

Dagens sttunlmn nerlrnm kvarsm r
.~lnr(.

Dggem .~xruanun beddms kvnrsla I
slurl.

Tydhg gräns mellan städerna kvarstår,
samt trallgen bchyggclscns karakrar.

Dagens snuattun kvarstar.

Dagens sltuatttun kvarstárl stort.

Funsarr noga bullcrnlvacr na Norm
startonsntnrådel, Karnlrnaka och ;mr
gransande delar.

Okad rrañk ger dkutle luftldrurer
ntngsbalter, men t pnnctp kvarstår
dagens sttuauon

Dagens ntuattun kvarstar,

.lolllgen måste sma umradcn men
markföroreningar saneras

Jiimfiilclsealternallvel

nom N{)trn› tauunsonarádct ltka som nollaltcrnatnct.
Fomndrlngar inom Knrultnslczl,
Gmnn ytor Inom knrnltnsku tnsuml (mh sjukhusr
ornratlcna minskar 53nn0]l1<(,mtn gm. :3 andel grnnn
ytor bcdoms bli lcvar an i planfrnslagtl. vas nknrng m'
befnlknlngen l nnnaner nkar trycker pa de gr<}n1I),tur
som Hnns. Sannolikt .ngen furhnttrad ttllgiinghghet ull
Karlbergnnnranet eller Haga-Brunnsvlkenl

 

Tytlltg gm; mellan stadcrna kvarsmr.

okarl ma Iuardgprda ytor pa Kurohnska, sann nu
Visa delpåmm Smuun.

Dagens snmuou kvarstår .nom Norra
Stauonsunxrñdcl. lnom Karolinska las cn tlcl grnna
ytor i  anspråk. För byggande atgar lmturresurscr.

Fortsatt haga bullerntvaer pa Ixnrra Stattunsområdct,
Karolinska och angransanrle delar.

Lrlnggrl tunnelbana blrlrar nrnlrgen nu mmdre rrank
kin} uullalternaüvct, rnen i prtncip kvarstår (lagens
siruanun

Ltluyggnuder pa karounska tnncbrir nnknns och annan
bebyggelse nara en m' de slum rlskkéilloma i  rnnrarler.

Smzt ommden med rnarkrrsrnrentngar mäste
saneras Inom Norm Stauun. orntarrrnngen 'rn
mnrkfomrcningar inom K/ruoltnsku nr lme kand.
lllhllivrn krav an finn
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9.1

g.\m_v~l'.lkmr I  fnnuirlLn. iliillgçmgcn p.) utbildad .\rl)ct.~Lra{( och (arv

kJru .lr  .n  .\\gl›r.lnLlL' l1c}‘<lc1\C fur n.mngs]_n CIS c\p.m\1nn innm dc
n1lk.l lvr;ln~churn.1 uch  Lliciphncnm. l (ler {All L7{\'ULl\'V}l"lg>LllILfiI'H.1H\L’[
inu- ~LulIc kumnunll .~t.\nd_ur.m .![tn;lg0r'.1\ null-.11rcrn.\n\'cn1nxm!'!'.\r,

Innulmr mal >l'llf.\l'.l mmnulnkhct ;in .malm regioner kommer :ut gun
lll-(Ililllklu snunin '\l'. DUI Innel)-Lir 1 sin tur Mtsrocklu>1n\srcgmnen och
S\crl;_vc kummcr .HI nlruncrus pa  kunnig urbetskrgll}, mm  sokcr eig nll
.1r]3L’[~p1.l[~L'l’ .mm k.m crhmd  un  snmulcrzande och unccLlandç  nnlyn. 

Dum Lnmmcr Jll p.nuL..\ ullxuixrcn l rcgmncn och Sxcrlgr'

l-.n mixning; unligr I'Ir:dmn_g~,fltcrn.1rI\et kummcr enligt ()V\\(
ruck»: .m {7,i\crk.1 rugnuncn; JLuul.u\ IR‘! 1  Stort  \.lll mllcr  mnl  .m .HF

f.ll1L'f.l knmpurcni .lrlmhkláift som lxcmkgre. YidJrc knmmcr  en  dyl  .n

Sincklzu :lm 501msnxnigligcnslJgc ,w  nunga uppf.Irr.1~ mm  u.l:rr.1Lm
.m iniçgrcrax 1  un nnnlcrn  «[.\d>nu1ln.~<um binder ,~.\mm.\n §mcklmln\

nnh Snln.\.

()l’\\(I _ucr fulg.\mlu kommentar nl] regionens  nnmknx ircl.

".\n»rkhnln1~rq;mm-v\ lur ett ~t.\rL! \.\rum/Ark: lntcrnuinnellr mum
\uu-nxkap och  Lullur  _LLnUn\ \}>lxl[1r1<e1. Darnll xlu lJQgAi  en .Inul

f- rrcmu. un1\cr~Im och l1ng~}.olur kund.:  bland  Ann.“ (ur {r.1m_;'.In_\_'~nLI
1'«ur\k::m;\.:rl>Ltu  mm  I];r~{_lrkcr rugiunens imagc.  Du  Lltkcf drack mic

.m h.m\l~.1nHg.ln\I,lmcr1zcr1cn \.1rkI (hr ut\'eckI1nuv.n gInb.1Ir :lm xx
cn  .llll ~I‘LIhl).ll'C Lulu. .\{In‘khU]_r1L~rc_u1un;‘n konkurrmxr lich udm mu]
.malm rcgicuncr mm  .wcn de Arlmur med JH hela  ULlcn xmrkn sin xLlllr
ning; mrcrnmnncllr.

Smrklu:lmsrcgnmcn lulir L'[t1nm;.\.~:lnt0mradc .ur ;Irlurrzi och lc\.\1,

genuin  :lll  kunna  L'l'l1i\l(l1llnL{“ ;mm urbctcn med un ccklixugsluuncxmzil
snmnnhgi mm Alu  linns cn  liwmiliü sum inte alla mrcrnnuruncllzi snurr

 .  .irlcr km L'rhuul;l. I  cn  fmmnd l)lll' rlcnna ryp :w lmgklugsign ]i\ um]-
Irluumillfixlluxl inn çn  ukug knnknxrrcvusllxktor 1 nllngg nll aumktix

kunl-‘urn-n.xun  um  ilrn l);1\t.\ ;\rlw:1~‘LrAfien.”

Förteckning över underlagsmaterial

Miljökonsekvensbeskrivning

illll livnljlnpmngen  ;n  mcrsiklsplnncrnzl lur an xn11ink<un\uk\un>l)u—
skrix ning uppr1I(r;I[5,T\réns man' 2008.

Övrigt

P,\I 'l'r.\lik, min: 2008

()\'cfgYl[1.\l1LlL' ri>k.m.\J_\~,  Xnrra  starinnv. KL nch Kårnmnnlcr, llWl”

31/II‘.I;I. I ‘I

}\u1mrm1‘.vun.1l\'< ull fnnhuprung ax u\'L'r~IK(~}'11.1n fur K.\n>11n<l>;.\ —

,\nrr.I mina-n, \'u},+‘;  

l’.\l (}unnnn}»r.1nde. undcrhg; ull  l'()P  K.\n»11n~L.1 r  _\nrr.\ «(mun

l’.\l 'Ikkmxk I'ursninnjn_g,n1l FOP K.\mlm~k.l — \nrr.l~1.mun

l’.\I Ixummunal senice, [lll POP K.1mlm~k.x —\urr;\ .~r.u1un

N:urr.I<l.\llrIx1s~_ Klr och KS-nmradct, (icmcnxpunmn I1I.\HL'I'III_INV<I7(H)I'l\I*

x.\[[nll1_\;.\r, Zulu

KU]llJl’lH>lnrl_\k utredning m  cr K.\m1in~k.ISmkluusnrnrmcl..\m/;/re/rm

 m  ;gun .'1A".u:mr. man* Jil/H

Kulturlnsmnxk urrcilnvng uvcr K3r0]_xn~k_l lmmutrr. \,‘m’/‘z,/rm gm:
1u.: 'Mmm r.  um :mizsr .’IW6
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Översiktsplaner (fördjupningar) för Karolinska -Norra  Sta<
tion  i  Solna och Stockholm -Utställningshandling mars ZDDH

åahwzw ‘:~:]1\ln<L\'uVm>1u1l
<.Ln,n,...r1›: kn .n
;pnmxktga  .

n.1w ..» u\cr—   
   

 
     :nnnn x Lip n

Lili ~m.rfxd,   
 

 

nn .nsmnnnnnny lvquulmul 1 nynsxyrczscwçmxhknxlxguu \]'.\1\\u\>nklvH mu fmsmgn
Ante l\Hwmh)sm Hk\iuuL‘ssL‘I\, um namn ul Mn uxcdvrrka nu :m L‘Y]I\'1lHU]x\u\HlC1:'
mm. myskup :v)1]u;b.1lkx'1vo»cnr_x[K.Omfréimvurardcmu‘-.n1Jn1n;L-:vAv

'  :'.' .nanm   

 
 

   
  
  

.1r:_\‘\l 4= m: ...s n_
:man rnllrxkçn "rD}:.rknr.u\.r,~\_
hu '1 .m l  .ll\s»lyn‘\&uI cu,

Mnl1c<]Lll:vlA:v1.mLk. ;pJ.\m.‘rs-Ha! nluzfndcxhuxtnmn .m

        

    prlS\e1knmHluH.

(jranskninpsyllranxlcl ska ml  (-1 Imp.1§  Pm, In5;u< ull ii\'rysiluqxlnl›cn.

  
 
 

Im >I‘ svw\:vm.~mk:urJ~t.
.\«.l  x: Lcm<r::cn \n.».kh.»;n-» .

mn. m,
.  u  l

 
   

Allmanl om mrslaget
Lzu ‘:lylL‘1S£‘)\§l.Vl)l}LKLZlpUSlH‘«lp§fll[ Snlua stad um SlucHmh\v: .amd mr  m
sm m ;Umar rm phvncrxuu. n nd'  mr  mm  m  gcxm-mun xi\L'r\lkI.~p]un nn unnar
<i:Ikr1v1_u_\'(v.'ra Shlmn och Knn-Ilrsk “Mian mh xmlnuld  l  zn. l\1’cI~fl1 a  r
:cr '\ (L1 pmm. ul'     

bmdus mnmn Smckholms lImvcls\lc\_ lL-menu H<v;;.»kuX2vl\uc]l Kumlxmku up
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 vn. .  .n a: nuwwczll m. ngwmtelx 1m;.1c:<:;.‘\a 1 m.  Lråkvv: sun kur\.LrpI>r-
UL! 

Den Inlduzpmic n\L'r51kLSpLu:Cn ger :md Iur formll plarcrvny_ av Kamluxwka r
Nun :v Slntmnsonnådcl och kan fimgcm som pmnnmn Ikmnllmudu u wlxmcr
mu mm cxakm ulibnnnmgcn och anvandningou av kwulcxm .mm nanm hcrörs
av bvcrdacknvlxgml kan 1nlrlL'ln\JvaHnu1L' under} A Izhllaggm man vw n gor
belvmrn mzdtmx‘ \ vdnrc. Umm frågor nn ctkla: nnlan

 

Norra  Länken och Várlabanan  /  r  ks nlresse 3 kap 5§ hetsa DCH saker-
hel
llidigmc ,nranncn har bl n I1m5s[)ICl\uHOch\’JIgvurkcLIrLIIv:R:rl nu nunnan:
bcmr un rrafikm-utagiskt mycket intclmv uch bC1ydL:\sufi1l]d4.'lL\v staden, och all
fimkliuncn av  dc  viktiga infr. 'InIk1u)':1n\Lx2gn£n;:/AI’snm passura: i  urh umH omr
rfldrl mlc [år i<1\Lnl\'rL\s.E-"I-1(H;lgnrl‘n den fnda kapattlclkslurka fiulzludtzlscll
vncHnn »odraudv nom m  nnnannmn_ nch [Iañkrmx har a\ u! nn. u  :lur
xangd (nrdan Var c dag .\

hand mn \r3I'.ken \  m en mcnluull uulzmgnlng finn; ;me n
   

.och lord: mic
kumm urdnns innan Förhnnrl S\uck1m[n\ CHCT E-'1-[unken lags \/:agcn,mn1a:r .n
nkmxxrme, :n- mpukad sum cu viiuig mm. 1 TEN-‘I mm mom LU. Dun .n (dug
'man plimäl'll'z\llspurllud m: Fm-Hgl gods samt en vwkl\g\1ll3<'Junl1gsv1\g lhr Ambn»
mnm.msponcu- xill och från Kamlms .1 ~jukl1ussI /\\'cn \.‘::I'Ia!\4n;:n:1Ig.'n lin 2
'll:.\'-1 Ilal:l och far idag en xlramglskl  \  mug lr:Ampnn!L‘d.

 

Lar~»I)rc[<en ann \  um; om D\L'fd5fi m)'ckL~\ min napwnnen {urv.Ib\
n:ldcru.L1:ksun\I‘ur :ll[gEI\UI1IlUmndc{hXg0mEl—— vunwrdmng. nunleduzusv. Udp an
mm rmlsm'ruHr.’\c hglulu:dduocl\bclysl D<:[\l.\Hcrhug.vh.w .r..1g..mnsam—
vexknn menan um  xnmmu {bran ny\r1;nua1u.n.m~_;.r SkaMHI1\1I<Likl:Hl£lHkI:.

   

xagxum har [wallcI1lmL-Ll Slogkhulm» nth So’n.lx I? emkhplalucarbcx: laçll
fram I‘ur<mdlcr rm uznnelfivrf lHHgUHAV u.__1-A l.£01rnm mm Sm-.»nso.mm—
ömlm hardárnd framkorvmn au du nun: namn .n en :nu y1~.—.1;upn. man»
cm m~nm1n<u.~n.radcn Iurmanumnacp‘ han fordjupnlngssludrr{Nail
utreda zunnska fnklurrr lur M.1.ovcrdncknnngentlrafiio,knuxtnmmns-. mkr och
sakcrlmlsfrfigol) som pa olika satt kan påverka v.1l;w Lunncllx' mng m n.. och som
kan m uvgorandc mverkan pa mnradm pmnslnvkuu Ibcrimhv xlclur. Ilm rlskfr51;—
arm am: an ln<.1s kan inn- Inna m mn mg på hur nmrédch hm udmnu. ska
ordnas nlan 'en Im konsckxcnscr på 1 mm; ordmng_ omfattning och mn olika
utbygçrnnvJsrlzlppk-r Lan ska

   

  

Fn 0»nrdncknIngen'enl}1rl:::, godshrd gcr en nskmlurcraxxdc .nn-m [br Hrm
olyck :::-nalncr,d.'i H11cxcmpclv§1rrnc«HAimngm,]v uuscrhuulma nu nn hnbyggcr
scn ovan mark. Drircmnt nun: :n gram mr hur :nu cxplusmncr som cu nvc
dzickmny; ml Innan :Inn :lamm: 5:. allvnrhul all uvmlllggnxmc hul:y[;gclsc mm
skadas*

  
‘)5



‘)6

  

mn»  :  

  
  

 
     

mm r...nm‘.:.t
V"  ILIÄ' -J  '     

.mn J.c:\.-y.v.w..-....a . m.
un.: mi‘ _"rr

 

     ukxzxuk M351'1m~1\.um'v;gIIc\n.\m\,n\.-1"_ :m1:
AU* aUhn  Hu .H vw

   
vn w' ':‘v:1-mw  W V .l

   

   

Rv<\mm\~ H H -rl,\d1._ x \ u .ncnow Inzmuu
mpmlu1ul 1 [um ulu mu"

n\kn\.x1'x_ 
-xnrn-kmv.1{:v‘.   

Aw:LxCp[ ;:~ ..

  
my...

u  I.: v:   a; ma.
V  kvnuxkxcns: ,. vAWAIHÅU l\1lI›l cnmzk. »mu.:\mw,;
unkmn\'3'l AH MKKÅ['Ixr\.l.l1luln.1\1\.llaglig* u1~c»umum u'N\\lmm1J: ma...

.n plznuvwlhürl l'm\:lm'v:v ‘u)..1!v>.r;!1;z.l\ n .kur1nnl1l*1:AIkm'v\ mlnnsun
mJvnpflu\.‘\.1a«M11W:n:v1Mnx.*[finn.\\kmI:j, 'llrIm«lu H'uylH'lvrIu *u ».,1‘k.'v
Ankan l>LlL1L.A"\EY <'3}\*\~‘nxrr'1»\, ‘L-1k«‘mr}.\ ,-mu.-_~r.«».:.~

 
   

     
   

  

     

 
 

     
mg kuuxrrrt' .  :.r.l~_n{7n'~.H.r11l' xk".-.‘)«;n»
zrkonmlul' uuwur (dw 1  ln.. Muir  

I rvâga om  'FHl;lhauu.l\L\l\ I ~lnl ntslviwkvunng,nm:m.nr.u~' .:rp,nnnrut :mrm..< HM
Wullcdzukuvn .l:uH.'n v.»- 'H3m~_x'Hl‘m.lHi’Vm1m\h*'*‘KI::l luu1J.v..1l:n.mx
»nu (man .1:-— m  "\*wV'-n1;vr(k':*~»\‘ 11 .':‘—<(:u:';vrm 'L\_-r‘..

 

     

                 

   In-Ikan.:lvlI;;ll..m~«l\nl~ln\uppTallnuIL1.lnlc um] nu ...x um» kllIx~L«<[n
umIcrl- muumi uumxau.. dun mm  um Vm 1 mu [nu ln-b_\g<,;cIu‘I1
pr. Nnrrn l.‘\ll1\L‘lL\ Iunm-link kim ;;('IlIunl‘nI.I» ximxlxl ah-I nu ruhniwllx. l)£nn.'l
lvcluamln-l;:1lllL iti  .  ..pI:,;;. m~1a.- IiI .m nu. ldxwxlag llml)y;;1,:clscxI mm
um ,\umuu. pm n. lill)-.In1\ uuxhnnkrm um um 'u n1arl«.m.ux]u.Idm m
(l‘.1udclaI“rl:mcl da nrh . nrlulsplnn Em» Vorr-.1 Lunkuv.

    

         

 
   

m  li'dD\I\JI\\I\I\Sal1I'\\lAYl¥.l gina i ülhmplnga un.” 1\Al’IIH‘l'\2Ell)L
unallpj \  ur lI›_ln,ln.

 
mms/ur: M  u\‘  n;

linWLHdu-n nnwr .m n\Ll'rug0rn:l Inlnncr ram .u \lmlry.n. m: g.ill\r
hade Iy.'.g.m um hurlJrlI\;;t_1LlSen km Hmm.: (um! {r,u_1.lnmll nnnlullnnsi-
.agn.m Inm.hédcI1rclll\url:nkIx:l ...n Lmg Hgxpcnpckln €.i~nmm.\n
rmm)...n-u Inncbir mm.-um .1.-u mu‘ ru hnulrr lur ull pamllrlll hjrmnl
_u x Id;lrr mm dEl:lljpl.am'l.l1::nInu.

 

Nationalstadsparken 'Hksvrlressn 4 kan 7 § MR
n“:vM«lJn. .-m~..rm .kLL:J1n\u-M\l~i.:'vm<uznJ\-I ‘_wlvHIumM\‘.ur

?\-2l,L'n.':J\l.uJK;Vnr[>;CnV §:mHmlr*l: ' lmhul mmm luv \'.:Hm aM.1d\p.uk‘;I:<
A r  Uxcrd rcrsk.xl.wvw:l_\ruI\L' xkrnr-.r

v<—[jr=~ w ;um -. -Im:r~:kl5;~\_‘r‘._r" arxr  :u_»-A
an  .  .\n',\.'1k-

l~ I  ..mm.1senamu:.mmumm klar nmm ll« a.‘rr-.r.uum
[\I:k~.IlulHl I [ramlidrn sk: l’.1(Lll\l1\\xlLkI\ uur«\khpl.u\ <\\I\'\ »ka :.ilL1TnrIh
merlappanlcnmradbu

    

  
   

          a nu» m:   

14 x  ., nr:.'y_v._ mw.   

 

Påverkan pa Nacxonaxsmusparken
Lnrridn-ll rupuamdg —HHlnn<wkL'n— Um ‘ml-.u.:1wxgukll\mnHk~1u{:L*s~u

u.: w  x  .monmn-.a Såsnm H'HHl.IV\ i [V\(ll‘A'II h-n‘»kr\\.'rl.1“lU\lcn ml
vnumm\‘.xl-.v11\1l<\nfi\p.rK1 rn) FHM \-.-.-um... .  mvr,-.,m~n .

u, '  '. ':\l.w M;  u  *  'm LL:

 
     

     
   

   

  

     

 
1iamrédwrdnpnrelficn :‘.,um-m nu Jen \mu*J].1 mvclkzm I». wmm»m.:s,m1m.
Vrdnmlmmkvvwipurs[~rHn'akélayxaljnvz wrmrmnru mm: um, wnlzvnp'
mm- Imn .- .in .Asn ktxWax ‘r -.m~..4 -umm.  n xWjqn-“swüdål

   
 

xjnd .m un. mmm. nl\I.\l)pl.In(\'\m_I_m ‘A\ d:  umnnhn Vmn :r:m~.Ir un
parken m: på (Manx xml nu det m» »m nagon en pan-alu: mm ...x
\aIiun:\lsl.ul<p.srLen \v p.: _ga m. › .m .m m;  '
.maa un: m  \  mu  mm 1~u~\.m\mrJ3cr1'n um w.=.uu»n;e:~\...n,: um

 

.kr mar‘! N: n'     

Kultur r  Hksmtresse 3  kup G§,{aml.1lmHngar, hyggtvudsmmlve
R\ks\Mres€.u\
I  Mim  ‘

(Tim 7!": WHY":-

   
      

 
   rm kuur-~ut.r~ l  r\7:«:r

r.   .E351  1



m.

WI\\~m\\\ r* .v x.

'/'fl"]SrUi—]‘: HJHJK  ‘NIH

 ..l....›.l....J.. .. hu. un... .xnorm  m  hmm.mnkqlinnssu" ,\m-1.:Vmlmn-.mm.uM
n.. .....L.›. ...........-..... m ... ._.h_’1‘hIH\

 [‘w‘l‘.w ..›.. L... mm” .u \1.».11....1;.lr111<' nkul . plamnmmm -»rJ.In mm
.. ...m Irm.-mn\.k\mI~1~L\Rv1\v‘ws'L*l' (HKH ..*...z.1.:..... 1...,...........r

.Viulw-Anhr.-.:l['..1“ u n‘»1.-.I~1u'.lul  1

   
I  nu’: 1 ‘.Hh1d]lY\L'! fur..

m... un 1.1.1.-v du ...rmlinw .*1..:.»:v1z*w:\'m: <m<H:uln:  mh  MVM Lr~.1l[\1“;’A‘ H‘
       

   ’u'vJI."w .H-I Hu u
xn....- .h H: u..

-n.\-...-.u..: m.
     

 

k .;..:-,..-....
.  L  -  . lnrull1lk<nIIru<stlflmlillgodmes '.m~n I.m\~I)ul

KAI} ,ul L.............l. l........r...g hm (Le p: a.. sån mm r..1....._.. . ........l....
,......... ... ..ll ..........1.... 2...... m... . fmmlidcn q.. Lunnuul.1\.n»v-rlllm»
..........u...

         
 c..

,_,, r...   
   

. r . ›.\ .  '  T»
x  v- .- l).*I..lnl.llu1lInQ.nwlvmruf

 

L..1n.rh.....r..u1. .u .e r..  m
11......................1..›.... nun... rul-nI<:nlc mid um  ]uL.Jll\n'rIYIE nth uh

 
 
t  . vr.     

l ._r!~Vl\I’l1:lII HH  A
dunmnc mum Ln

   
 r.. ...n mum .L..:.1......r...1.- ..ll tusan.. .m Tn

.. .  mn  .
:alu l1r\.:r.l\ ncl.

w... ... ..u<_ n: . d... mmm... planeru\1tn.\\ uI\\r.n!n\

     
  

 
 

    

Stockholm — Bromma :xygpnaas I  m; -r-es
h' .. 'v' . .  '  '  .

.--. ...n  l
 . .  .,  r  .. ,

. .v . .. ...mp L, l1a..lr.w.r.L.......-..... l....
.  m  .I.....»..r.1.......,...(..u.....g ñnnns markerade pa Luna . l............›...

I‘nll'lII\l1I¥Il\'l'.ll.llllIlIllh4ir.HItID mvl]fiL0n:ek»cIvslIuLlnningvu.

Bebyggelse vid miljoslorznde verksamheter!
maa :m »mmm  r mv,wk'rh‘»“‘5rcrmer
IJnv\Lv_'x[l\H.\n\M»“[.1l\v\.§m\ m».vLkirnljur.\chr*<Llr\"u'..d\ JJ x... .-
mm. K‘V\"'v“ ...-,.›. ‘Um .H um.-,«. \rn1ndm '...224 ... p. ...
....›.-.... u.....hUH.Mrnbyusunvvgçn ]’?uucvvso\cr\lL\'_:\km.lkIxr .u.mmx
kan.. .............. ...m ... mu‘ km l7IruLs::< ljillsslyrchcn mr... :un-r .... »I4‘nr—

 
     

 

mm m.

 L.\.\'»5 I\’RFL§L\.
vaZOLL<1~m s'_« * hm .. w U .. .q

JULHHDVIÖ ‘IUJ-U¥—Z32(7":

ningar. ...m- och ....1ja.1.v..i...l..........-. l.un..um-;.u1m.l.u..muumuunue
nlrlnuplnncring nth Iillslfixulsmwllll, \:\ ..u Iwbygurlsru .....- hm n).'1'm(Ili;1II\cd
l1}I‘n\_\nIllI1lu hnendcs ...nu nu... nun..., . ma...  rllrr .in mk... mr olyckor.
incrivännungcllnrbrosiun.

Mellankommunalszmordnmg
U\r1s‘x(sp}unL‘n for Karohnm Nm... sann... 1...... tum» 5u]mm"1_\locH1nln~.<
~lad 0  I. flu-u:<axm en (Hmm. .-;1..._ . L... v‘:nm_'rI1h\m1v1r]hmlIlV?xla ...m
.w ;mer 5...›r....-........ w. g... mxmh-HHrwaiu' M] .Iam :1
~~r.w.rmr..,.x .n ppm mr... "V1-upJ.:L:'\:v1.:':m\.E

        ...--
lg* ...r \...“.:ur.'r

   

 
 

1  ...xml v.

ö (m



‘) 8

SOLNA STAD
KommunVuHmakhgc

Sammantradesprølokml
2000-03725 Uldvag

§ 130

Karolinska -Norra Slalion, fördjupning av två Översiktsplaner
(KS/2006101)

sammanhnmng
KnlI'lI'ur‘~l\rcl~cn h.-uumc Jun JS lcbrum 2003 au mu;  ul fdrdjupnlnncn .n n\cr\\Kl\ph—
rcn‘.\ ?vr iurul \'.~L\ -  mm \'I_-uun ”

Du gwpurhrr »um knmnm m unicr uN_'\Hnn-wuder hr <.1m.'r:.m~\.lH\~ 1  ru  .Jl~l.lHl"lrLZ~uI‘.\-

 
   hr dm lb 'ur 4  Lau kcmmunfullrvakngc r vr ~.»{m.1.~\

>  hxkhnm* rrur~.m‘.rr.l ntmlggex nu ma, "mr"A\ nu-r\vLl~phr-rm
m  Kan-hr~k.: r \.~m xunun an mv .1rrJ:3lie\ u1Ikon':rr‘.ur:ru11vY:3kl

 
    

     cm .\r:.1g.1n.s.‘

Yrkanden

\ rx  I  km  'r' Hp! \l.\mr  l  hah-un (av. Lcør: \}~lrA!‘C (T1',pl.‘n'UV'!'.A~ \Ll_[\‘.u~\Ul‘.4\\ Lv.
.nn \\ Jr:~.kh[ hk l  am nL smmn-n.m:_\mmr;11nukomrrumycwammm;

   

Beslm
x.~n~n~umHMme bH:HL'r h~'vrvurx\}rc\<tr‘< vrmug

[\]’nm\:«a
xH\

H.-m
Ju~lcrm_uL-n rm IlllL.Inu.lgr\ m genom mug pa kommunen» an~1ag~I;nI.l
mm.. x nIlln:\ upp .1.-n :x guxll zonx.

w dun :x ~cl\Iumb-:7 :tum
   

 

Srgnatur

 Kommunfullmäktige

Uldrag ur prolokoll (än vid Stockholms kunrmuniüllmnkngci xunlnllanlrude I
Smdshuscl måndagen den 29 September 2008 kl [6 00

Jmmral dm  6  oktober I008 Anshgc! den 7 nklobcr 100)!

B0 BLaJPvoIm
kemi Py Börjesou
Iladu Cars

§  us
Ffirdjnpning »- M 6\eniLIspl.Iner. Kamluulu — Nun: Sur
mi. 2003:149)
um 311. .s 2008

 

 

Kommunstyrelsens uüátandc ur :m8 no rvchamrauca ['II1Ia.n-Jelgallu en
amma am detaljplan :a: fördjupad Oxcnnkbrlan K;\.~ohn>k.n — Sun: Slalmr

order innchades a\’b0rgarrEdeIAl\cm1l.1I. Tom 1 xl-ndbcrg. Han: Hannas. -xm
Dunlax. Anders Broberg. Pena I  lndfurs_ Ian \':lIc<lmg_ P:v.»\.nLrr<;o_(1-ulna
Otenuilltr, Em Hermz sank borgarrådet Ruuald.:

 
 -  gunga: hade _\'rLaL<

dels bvfall ull iommunsqnlserus förslag,

dels m lcres Lindberg m man nu wn:]d:mxVLn\::mns rcxcrxalmn 1 Lnmmunv
slyelsen.

dtls :\ Cecilia Oben-nüllcv (mp) man ml mnljoparliels rv:v:r\:1IlunIknmmun-
s\)n'lscn,

dels  av Maria Hannäs (v) bifall ul1\anslcrparncIs tusen :nun  l  kommun3I_\rul~
m. innebär-and: ålezzemisv

dels av Per .—‘\nkcvs_]5 (s) bifall ull :cnlerpannch crs2inar_\1Ir:lrklc .  kummumly-
when

Prupnsilinnsnrdning

Ordföranden log Först upp ancnammyrkmrac: Vxd pmponliuncr pa bulhll nu
eller avslag på dena yrkande beslöt kummunfullunakugu uL1n nnlrivsumlg an
avslå dena.



Kummunfuvlunukugcs pmlokull nr 12 2008-09-29 I6

imam log ordföranden upp komnluvmymlscns forslag Vammm svhlldus Toms
I  mdbcrgs (u) och (‘calm Ohermullcrs (mp) anslag. Vid pmpos oner pl dessa
yrkanden hamn kulnlnunfullmlnkuge um. ommsmmg zu blfialla kommux-AsIyn:l—
 

unna

Kunununñüllnuhvgc hm amsá i i cnhghu med kumvnurmyrelsens förslag i
beslutar lfiljandr:

Hwrdjupmng, 1Ivl\'MwemkIsp]:\n:r,Kamlinska i Nam sminn, anus.
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