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Kvarters-/omr desgr ns

F ljande g ller inom omr den med nedanst ende beteckningar.

Fastighetsgr ns

Best mmelse utan beteckning g ller inom hela planomr det.

Registernummer

Endast angiven anv ndning och utformning r till ten.

Byggnad
V g / g ngbanekant
Tr d
Staket
5

0.0

N=6578600

V2
6,0
Sv

e1

Lr

PLANBEST˜MMELSER

Niv kurvor
Markh jd

Best mmelse inom parentes avser anv ndning respektive egenskap i de
undre planen samt i fall d olika anv ndningsbest mmelser verlagrar varandra.
I dessa fall redovisas den anv ndning som ligger under ovanliggande anv ndning
med parentes.

Gr nsbeteckningar

Stadsdelsgr ns

Gr ns f r planomr det

Mur

Anv ndningsgr ns

St dmur

Egenskapsgr ns

Servitutsomr de

Utg ende gr ns

Ledningsr tt

Anv ndning av mark och vatten
Koordinatsystem: Sweref99 18 00 i plan
och stadens (RH 00) i h jd

Allm nna platser
GATA
HUVUDGATA

M tklass

Fordons-, g ng- och cykeltrafik
Gata i undre plan respektive p kajplan som ing r
i huvudn tet: Stadsg rdsleden.

Uppr ttad av Stadsm tningsavdelningen

WV1

TORG

2011-04-15

1

ang ringstrafik till ten. Kollektivtrafik och torghandel samt mindre

1

anl ggningar och tg rder f r dessa r till ten.

+1,7
PARK

WV1

(W)

KAJ

Park
Kajomr de. I huvudsak g ng- och cykeltrafik, vistelseytor samt

Anna Bremberg

eventuella funktioner tillh rande b ttrafik inom angr nsande

lantm tare

omr den betecknade med WV1. Ang ringstrafik till angr nsande
lokaler markerade med C1 och H1 i kajplan till ten. Inom omr de

+1,7

W

+4,4

betecknat med KAJ f r trappor, terrasser och murar uppf ras som
Saltsj n

m jligg r koppling till de anslutande h gre liggande omr dena.

N=6578500

ILLUSTRATIONER

G¯NG- OCH

Bro med g ng- och cykeltrafik

CYKELBRO

Kvartersmark

ppningsbar g ng-

(WV1)

Torg. I huvudsak g ngtrafik och vistelseytor. Cykeltrafik och

och cykelbro

ppningsbar g ngoch cykelbro

Illustrationslinje

C

Illustrationstext

CK

Centrum. Byggnaderna ska inrymma publika verksamheter.
Centrum, kontor. Publika verksamheter ska inrymmas i bottenv ning
(mot park och kaj)

(KAJ)

WET1

WV1

Sj bergsplan

C1

UPPLYSNINGAR

(C1WET1)
GATA
(WET1)

+1,7
+13,5

f1

mot kaj, (kajplan)
E1

Tekniska anl ggningar i undre plan.

H1

Handel i undre plan. Publika verksamheter ska inrymmas i bottenv ning

Planen best r av:

KAJ

mot kaj (kajplan).

- plankarta med best mmelser

P1

Parkering i undre plan.

Till planen h r:

T2

Trafikomr de i undre plan samt p bro: tunnelbana

T3

Trafikomr de p mark samt i undre plan: Saltsj banan.

V2

Hamn. Byggnad och anl ggningar f r Djurg rdsf rjans ndam l.

- planbeskrivning
- genomf randebeskrivning

ppningsbar g ng- och cykelbro

Centrum i undre plan. Publika verksamheter ska inrymmas i bottenv ning

- MKB
Vattenomr den
Planen r uppr ttad enligt plan- och bygglagen (PBL 1987:10)

(C1WET1)

Guldfj rdsplan
+21,0

WET1

W

f6

W

ppet vattenomr de
Teknisk anl ggning samt sluss. Vattenomr de f r avtappning av vatten
fr n M laren till Saltsj n samt slussfunktion med tillh rande an-

x1

l ggningar. Inom omr det ryms tekniska utrymmen f r lucksystem

1

Planomr det ligger inom fornl mning 103 d r l mningar fr n
medeltid och 1600-tal kan f rv ntas. Omfattar arbetsf retaget

avseende b de avtappnings- respektive slussfunktioner.
WV1

ingrepp i mark eller vatten ska s rskilt tillst nd s kas hos

regulj rtrafik. Brygganl ggningar och liknande f r anordnas inom

l nsstyrelsen enligt 2 kap. 12 paragrafen kulturminneslagen.

omr det i den omfattning och p det s tt som stadsbyggnadsn mnden
finner l mpligt.

+23,0

Utformning av allm nna platser

+1,7

+13,6

+0.0

INFORMATION

Guldfj rdsterrassen

+12,5

Information avseende x-best mmelser:

(ga:1)

f1

+18,5

e1

ansvara f r sk tsel och drift av vriga ytor inom x-omr dena.

f3 f4

TORG

+26,0

f3 f4
15,3
+

CK

teknikutrymmen etc.)
x1

hissar och vara tillg nglig f r allm n g ngtrafik dygnet runt.
x2

+30,0

f3 f4

ska utf ras med rulltrappor och hissar och vara tillg ngliga f r

N=6578300

f3 f4

allm n g ngtrafik dygnet runt.

(PARK)

CK

(GATA)
+30,0

11,8 +

NORR

CK

Utformning
0,0

H gsta byggnadsh jd i meter

f3 f4
+34,0

12,4 +

Utrymme i undre plan (kajplan) mellan Saltsj banan och entrØ till
g ngtrafik dygnet runt. F rbindelse mellan kajplan och torgplan

+22,0

1

F rbindelse mellan kajplan och torgplan ska utf ras med rulltrappor och

tunnelbana samt passage ut till kaj ska vara tillg ngliga f r allm n

8,6
+

f5

q1

Ryssg rden

WV1

Marken f r bebyggas med maximalt 150 kvm. Byggnad ska nyttjas f r
hamn ndam l; Djurg rdsf rjan (biljettf rs ljning, personalutrymmen,

som omfattas av x-omr dena p plankartan. Staden ska ocks

+30,0

F reskriven h jd ver nollplanet

Begr nsning av markens bebyggande

Stockholm stad ska ga och ansvara f r drift av hissar och rulltrappor

C f2

Hamn. Ang rings- och till ggsm jlighet f r b tar, ven turb tar och

f3 f4

+0,0

H gsta totalh jd i meter ver nollplanet

+0,0

H gsta totalh jd i meter ver nollplanet i byggnadsh rn vid punkt
ansluten till dubbelromb
H gsta antal v ningar

f1
+6,0

I huvudsak j mnt lutande plan inom angivet omr de mellan de
angr nsande omr denas niv er. Angiven yta kan rymma planteringar,

+1,7
+4,4

trappor och/eller terrasser. Inom angivet omr de f r murar, trappor,
terrasser, ramper och entrØer till lokaler anordnas kring den niv som

13,9 +

tecknas av den ovan n mnda j mna lutningen mellan de olika niv erna.

\12:1\

10

0

Skala 1:1000

50m

f2

Byggnad ska i huvudsak utg ras av glasad fasad respektive
tak, vilka kan utf ras i b de transparent respektive opakt glas.

A0
f3

Byggnad ska ges en tydlig uppdelning mellan sockelv ning och fasad

f4

Ut ver h gsta angivna totalh jd f r teknisk installation i mindre
omfattning anordnas

f5

Byggnad ska utf ras med ett tak i l tt konstruktion, med i huvudsak
glasade v ggar samt med tydligt indragen fasad fr n takets kant.

N=6578200

f6

Tunnelbacken

I huvudsak j mnt lutande plan inom angivet omr de mellan vre del av
byggnads kant ner till kant mellan KAJ och C. Lutande plan utf rs
delvis som del av byggnad med glasad fasad och tak i enlighet med
egenskapsbest mmelse f2, delvis som ppna trappor och terrasser
i omr dets nedre del mot kaj.

Till detaljplanen finns ett gestaltningsprogram som behandlar stadsbyggnad, offentliga
rum och arkitektur. Gestaltningsprogram ska f ljas f r respektive omr de och
1

ber rd byggherre.

V rdefulla byggnader och omr den
q1

SANKTA MARIA 11

Katarinahissen. Byggnaden f r inte rivas eller till sitt yttre f rvanskas.
Konstruktionen med fackverk ska bevaras. Hisstrumman
ska i delarna ovan torgplan bibeh llas ppen. Underh ll ska
g ras med f r hissen traditionella metoder och material.

q2
(ga:2)

\12:1\

Nils Ericson-slussen. Byggnadens ursprungliga konstruktion, stensatta
kajmurar och kajer f r inte rivas. Underh ll ska g ras med f r
anl ggningen traditionella metoder och material.

(ga:1)
7

Administrativa best mmelser
9

Genomf randetiden slutar 10 r efter det att planen har vunnit laga kraft.
Fastighetsplan (tomtindelning) som avser S dre Torn 1 fastst lld 1936-01-07,
akt B27/1936 upph r att g lla i sin helhet.
Fastighetsplan (tomtindelning) som avser Tranbodarne 12 fastst lld 1971-03-22,

Godkänt dokument - Bo Bergman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-01-17, Dnr 2005-08976

akt B20/1971 upph r att g lla i sin helhet.
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