Utvecklingsnmrádet Karolinska —Norm Station är beläget 1 tva kommuner, Solna respektive Stockholm. Fördjupningen m' översiktsplanerna (FOP) är ett gemensamt dokument. l de inledande delarna
behandlas förutsättningar uch planförslaget övergripande för hela
plan-området. Förslaget fördlupas därefter i delnmrådesbeskrivningarna för Karolinska

Institutets område, Nya Karolinska Solna (NKS),

TLIJplanen har en miljÖkunsekvensbeskrivning tagits fram och en trafik-PM sammanställts. Därutöver har underlagsmaterial tagits fram gällande 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.

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

För vidare information kontakta:

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

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

Dn r 2006-05038-51

Dnr KS 20062101
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INLEDNING

Sammanfattning
Karolinska - Norra Station intar en nyckelposition i regionen. Här
Finnsgoda förutsättningar för näringslivet och universitetet att vaxa och
bygga en helt ny stadsdel med varldsledande forskning ochföretagande
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/IlInrldxlrdullde
fir‘:/€111!/g,
/ire]:/gal/Id?
Mb[larm/ri 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 Karolinska 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-omradet. 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

Iiörslaget till fördjupning av ovcrsiktplanerna för Karolinska —Norra Station ger de grundläggande planmassiga förutsättningarna för att
förverkliga den gemensamma visionen. Ett förverkligande förutsätterdock stora investeringar i infrastruktur. De närmaste 10-20 åren är i
dessa m seenden strategiska lån övetdackning av Norra Stationsområdet med tunnlar for vag och järnväg kan samordnas med den utbyggnad 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 SmLinnsomradet. 'fill detta kommer möjligheterna att samordna stadsdelens utveckling med utbyggnaden av Citybanan ochen 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. Litvecklingeninom (iniriidet ger också möjligher 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.

á

jämte plant rslager har ett nollalternanv och jamfürelscaltcrnrttit'
identilicrztts och utretts. jiimförelsealtcrnativet innebar att Norra lanr

univc
'

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

med kontor och bostadcr där sa är moiligt av milior och tiskskzil, bland

Bakgrund

annat med hLins_\ntill huller fran vag och iarnvag.

Traliklcden

ken/H4/H20

och Värtabanan

inte diick

över och att trafikplats l laga

södra inte byggs om mcd en förlängning av låugeniatunnlarna. lätt nytt
tc . . ukhus uppförs intill Solnavagen och Förtätningzir sker
inom Karolinska Institutets område och på östra delen av Karolinska
sjukhusomradct. Pa Norra Station uppfors en blandad stadsliebyggclsc

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 äntlamzilsenliga 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

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

_\0rra ldnken/1:4/li2(l,

Vartabanan

och det gamla ban-

gartlsonirádet vid Norra Station utgör barriär och störriitigskalla i stadslandskapet. Flera plancringsinitiariv togs i Stockholm För att utnyttja
omradctl "me, utan att leda Llllgenomförande. 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 forutsuittningarna 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 regeringen och sökte samarbete metl Stockholms Universitet och KTH.
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Vision 2025 - världens främsta område för
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 konkurrensen om företag och forskning inom lifescience-omrâdet behovs kraftfulla satsningar på de platser där förutsattningarna är de al.lrabästa.
där förutsättningarna

för framtidens världsledande

forskning, företags

utveckling och foretagsetablering är lika goda. Karolinska —Norra Station har ett bra kommunikationslage

med närhet till Arlanda, centralt

k
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STRÄNGNÄS

Life science

1 skriften konstateras att det inte finns någon annan plats i Sverige
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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

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

Planens syfte

Karolinska —Norra Station planeras och byggs för att främja en ekologiskt, 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-

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

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 säkerställai fortsatt planering.
Områdets läge i närhet av vetenskapliga institutioner bör kunna nyttjas för att främja hållbara och innovativa lösningar i stadsdelen för t ex
energihushållning, avfallsinsamling, byggteknik etc.
\

, _,

.,

ny, :a

t

> Skapa förutsättningar för en integrerad stadsmiljömed bostäder,
kontor, handel, forskning ochett nytt universitetssjukhus
> Stärka de fysiska kopplingarna mellan Stockholms innerstad
—Karolinska —Solna centrum
> Starka de Fysiskakopplingarna mellan Karolinska sjukhusomrzitlet
och Karolinska institutet
>

[Törhartraförutsättningarna för östvastliga förbindelser
inom VetenSkapsstadenÅ till KTH, Stockholms

universitet,

Handelshögskolan samt LillHaga-Brunnsviken och Karlberg

> Skapa god tillgänglighetoch främja en hållbar utvecklinggenom
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
förområdet
frånK!nuKTH_
AlbanoochStockholms
Universitet.
Haranvänds
begreppet
ur eu bredare
perspektiv,
da{l\'L'i1
Handelshogskolan
inkludcrits.

FQRDJUPNKNG

AV

©\\/ERSEKTSPLANER

= NGRRA
I
/

KAROLINSKA
Hugaparken

Norrabegravningsplmsen
/

/

/x /
z

I

STATIO§"

/I/

Bmmuf-.ken

/;

I

Solna kyrkogård

.

Vanadislunden

l

1

/’Nam:Smlioruorrvgdt-"Ix
,

« /\/’

, /l

Kurüe
rk
'X:stoLUP”

‘

'ä

i*

E

L

‘ “å

Kmxrgmgm

D

E‘

-_\_

€\\

.‘ ‘ ‘~~\\\

,;
‘7I:'1“1):r

'

,Q

d;

Obxrrvulonzlunden

77

n

()d(l\v,u\m\

Vumparkcn

\\~~___£'fl‘;’E‘£""
/

”äzcuzmm”
I

Ä

V

NUVAJRAVNDJE ]BEBYGf3r]E3LS]BSTRUKTUR

*MWWM
I

D

».
M’m3

Planommdct
Planområdets

avgränsning

umlllnar

Plannmraxlcr

Nurra

Slalinns

, Kamlinska

Insnlurc

sr och

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

bchyggclscn \l11
Karnhnska quklvuxnmradcr. Det grmsar l 501kr L111
.1\'Sn1l1.lk_\rkI:_x_'.\rd
,\urr.\ $l.\!mI1~q.ll.lx1_i\,1~(Lr.l\'S[J.lrUn1mdC(,1nnrr
Planområdet
.nr
n1.\rk.\;;.1re1p1.\n<nnr.uIuL
nth 1 n~1ur.\\ lI.lq.\p_\rLm }Iu\'uds.1k]1;;.1

idag

Smuuny. Smckhrzlmz 1.1:» ].lr'.d5mm KS—umr.1— .\1.lk1\1)11L1
önmkiznlnx «u<1 \urn
mud
>k.\rgenom ummdcr mh urgnr (111\\1'V]I'71ll]\
\'.\ mn arch l,\rn\’.1_4un
Hux Kl»()n1mdcr/,
du, I›(1\ \1§.l(1Lll\1s1{.l

Lakrnfugzlbarriärer. Plannmraduls :1u1arhar nn (Lu n›1lL.1
nn .l\1\l11n.\L1(l'
nu;H;lnSmckhu1n1
cit _ur;u1xl.1ml
r;lk[;lrL'r..\urr;n Smnonsnmmdct :lr 1d.1_x_v

Kort historik
'n

.n

.\ll1nl\ .l1d>[.l kandg 1smannlngar Ing \1L1 nu\.\r.Indr

>p.\r och byggnader
mh Suhmn. BL'fiI1L].l_u.\

\mn.\r

um dun \.\rn\.lg~\crk-

PJ1llVlF—r.1k(L1p}»
.m,.(L..n\ummpaKJnlhnikj~1ukhu:omr.ILIL*l.
umlur wmh.\rbedr1\'1t~1mr.K.1ruhmk.1<\lIH\\1\uInr.nlL[dnmlnnnlx.n

(urdu

_\«.In.1Luka

' om duhr 3x Smckholm

ltnrde undgr mudclnnhn

damm {nr~.unltn_u.
(111

çhlun och Inxnrunxunlnçgnadçr knng
:en 1 dun n4:rrr.1
~mHm~bLb\_u_;;
xmkhnspjrkpn

nch mur ['pp>3].1\.xgcn. K.IrI>hn~k.1 In\(1[lIk[L1[Q:)r~ ull

[Vl1L(L'r xmrxxaddun .n (nn 1.1 and: campuxbj unanlçr mm: .lhlru mnnumcn\nl \«:rrt1lll11;;_;;crdcn h1.~mri:k.\rullgramcn fran l(uU4I—1.lluL
l‘1IlI—mlcr~hml.In uppfurdc<

Lu]_lhu~'cn.som an ldag markcrar stad»

_gr-.mxmmur nnrr.

ml}: _rrmdcrmn: Tnnuchuda 5p.1run\ra(1c.1nnn\Kdruhnxkasmanad:1.\r hum :n mmdre nu-mudbusmdur‘ \'.:r.\\ hm uddclcn hggur umnfm

:n «kl .w >{.lL1L'n\ p1,mun1r.1dcl.n~[cr om 11»min l'L’[(noch \ Ad( 11017AI' .\crc1< \ ag.
K.m»]1n~k.\umyurdn fnm n11s1utcr av 1811174310:
Jun. $n]n.I
pnghl .l\' sambandet u11K.1r}bcr~;~
4n1n_;1\r\1m_'.1r
141111114
I .lHki\k.lp\l7l]d
IMAM,
.n
xluru
\1nr
.
kuk.: nth du Jnqrlnxinnh' Brunnnzkcnnmradg
I nmmdux mm kant _gjr Smckhn1m›.ucr\ Bulk-\nu-p.1rkm~mldu 1
fun-w
vnxnzutnumrxparkmdjripa lxarnhmk. ;n IL1UL11L1
(alu L'1l1\1L'l'.l(1r\
.u .mn Hlrk.\~r.m,
1hnnnu xkcnhaknmWcnnLr-GrcnLcmerarunl)n111gL1u1
för Karuhnxka .~}uk— Ruda hcrgcvw
LxppFurdcsl)ygg11ndcr
lngar. Pa 1931L nrh ›1(1›za1cx\
USP
un 1\<f\j.L};l
I1g_qur[1.\
nch dc ccnrrala de1arna;n YLISMILH]
mcccsmx furmrzm
husu nach]n\lll\1IL’[klditllillildcfhilf sedan (_lL'.~~'
1ig.L1r:rp.1ux1‘1n—
ll1<lllHIk()n1I'.'l(]CI
Karolinska siuk1\u<—url1
\.\~l]l_;_rnI»:I11m;_r.
s::m
In\Ul‘l\l'.lk!L'I
~r.ul<
:rn
\r
¢]u~;1liggcr
.\1e11an
nLuunu.
pr.l— nmhnld1«.\n1In.1
kring Korn Stannn l'I1l.lf1[]lfJ
l7x'.\mlI11]‘)1ll—l.1]clh:1LlL'llml’édc[
uE1. Unxnulu
låanmrgut.

.\mh.\dc k;xnk\.\r da _gnd<1nfi\;m 1h nade hu han ,\nn.\

har successivt
(izuLI~lx.lu1rer1r1;_m'11

.I\\cckl.1L~ .xuhn

PMILU.

n1kcr CYP!:mur Km :hn.~\<:1
1 m .\\. .\ mud Ing) LUCTfa 132.1'lu\>\=\gna<1ur.
gt
r mud dc“ 111
>1L1k1un0n1r.n1v.
Kan ›11n>1›..1
\[uHm\— I :ch 1l1\l1[ul<UlHl'J(1C\'.

\~r_\A
Var X()rr.\1.\n1\cn>{nr~t.l hu1.\_x;*n.\
1xçbygg-Iseär uc 'a val cxpuncrat fran 1'[apx.l1.l\.l_›;cn.
Icr nth l.ulu.~»huhgrncrl hurlan 1‘)‘)ll—mlcr.
44:e]“cn gr ' 11101)
i l}')r— gcnnnx Va Ian s_ns wnruIlka rydhgr,darcmur 11I1(1'
< mellan Nurrmll och Karlbcrg füärladcx\';iy_L-rm
cmpp _ucIIn:x111}n'Ll
«ummrcn hm Norm Stationsgatan nch $\ L‘; gun.
1ni3jhgglnn1cför en dverdåicknlng. m Norra Iimkcn
Hllikt lu;;L'.1)L‘l[1l

Planprocessen
Översiktsplan

Proccsscns

skeden och innehåll

()\(l',\Il{L\pl.\n(l1.\r ctr Llukumcnt mm <L.\lxidu l utlxetct mot en l.m_u— Plunpmccwun Furu\crs\krsp\-.ancnngbcaur .w mumnul.nrxnrllrungnth
qkngt lx.\l[[:.lruncckling, I dukumcnrcr ska .xIlm-.mn;1
inrrcsxm nfll
.ln(.\>;.\mh-.Ilirdyupningen .]\’ ('i\'er:iLI«pI.1nurn.\In .u «add .lll Ihngcm
m.lrkIn\.InLlnIm;~.\n\prAkrcdu\l«;1\ I11-;,\ommllu» uch nxkfnktrurcr. mm prngrmu furI1»rrs.mderallplanenrbcrc
mum R-~pL'kI1\c kummun
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~

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\
ncn.

. mr.ulun1

m;l1okonsckvcnsbesknvmngcn

\.\l1lr.\(lL›l(ur l'( W Kgmlimk;

u\cr~:k(~pl.xnLr.

K,1r:>hnxI»;,nn_qur1Suhu
\(.1Li\lI\Ll’~(1\[\r1lJI]_()P
ZUUG.
ett n {cm ut*

Arbetets

mng uppmtmmlu

ull ph-

\l\t'klll( l xunluunl

m.

—X 'nu Snnnn.

bedrivande

h:‘,uJr .ut ~mdcn .wcn fnrrautmnusnx , :1 uruckhx 1 ttktmng mu: un
ut *Lllldlryjklmul gul.: lnmnluzcr, lmrtJ .nxund och eftrckm,1 kum-

.\rhuu mu} llkH fizrdxupadeE>\ers1kr5p]munhu' m ~ 1 .nu tcnngmppt-r umlcr hmm-n 1IrH6_Dcss.1tog fram unduI.\_x_um.\ur1.\1
nl] dun 11-r—
\hup.\L1cn\gr~1LK~pI.1r‘,fin,
I temxzruppcrtn n\cd\crk.nlc x. kunm_;_v.:

I]1ll!\lls.lllUFlLI'.

{rm lunlJ Lnmnxuncrnj

xtckllnggxumrnlcn,

ltumgxpunktcn

(ur Suln) ~ud> 5rrJrc_u1>k.1ur\u(k—

rcpresenranrcr

{rm (lc .xtnm- I'.m1glm~.lg.\rn.\

lI›I11f.l4lL.'lII(l\
kunsulter. En del .lv IUJKCYIJlLK(TAXI[L'l11.\›jTllPI7kTH.\
fullt/r
Stuclslltalnh sud lur 1 (htrqktxplm 109‘) pckzn ut Änrm Stmnn
\\"1‘
u
I1mlL'rI.\g«r.\ppx
mu.
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
nr art srudcn l'l.‘>pk‘k\'l\L'
.lr .ut lx_\'_x_v_u.\.\‘\I'tcImul !L’1n.\gruppern;1
x ll(ll11\f.l\lL'
{ur—
~(JL1CY'1
Hut .1 ruhn mnx “k” .L
mn m_,rk_l P1_ln(fi_\Lri\N_ Du JlLlfC ur~.utn1m;~ln-(, 11år.ut migennm fa en laud }_’L'I1llHIL\>!Vll\}_'
och .ln.ll_\›
llkllhlflUnlftlklcflill (kl h'.l]\(cnlr.ll.I lmndct utgor den _~rnr-.1
mm ligger Lillgrund (nr pl.uu'nr«].1qL-1.
{r.lnIru{.1 nlu nmlcrIJgxnLuL-rvnl
I’l.mr'nr—
rc~L1r~cn
(nr lilnntlml«sch\' ncmd sr.ltl<l›cl›\_›;_›;el
\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.

iN

A “v” fi) V

l
I

OL,T.N SSKA
i x M

Kommunqrán:
FDP4:mrédesgmns
Riksmtressefår kullumvljdvård

szgwmrasrç_

I

gl

mm

Slnumolms
mnarslad
Övrigariksintressen

[I]

Nnhouzlstzd
mranmmm

— —

Hamheglflnsnmg
Ernmmn
flygmzti

Nan-n
Länken,
E4/E20
iaml
shmbannn,
Vnslemrbanan
Vflnabanan
saml
Yomehnda
bangård
äravnuwnuessa

Jfsb7.038 I

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Riksintressen

Nationalstadsparken

lnom och i anslutning till planområdet firms ett antal riksinttessen.
Gränserna framgår av karta.

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.

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 berörs av riksintresse: för Bromma Hygplars då det ligger inom höjdbcgränsar område. Hela Karlberg är a\' riksintresse för totalförsvaret.
Stockholms innerstad med Djurgården är av riksintresse för kulturmiljovardcn. I beskrivningen av uttryck för riksintresser lyfts bland annat fram stadens avläsbara arsringar och srenstadens tydliga _vmregräns.
Gräns för riksinrresser följer kommungrânsen mot Solna.
Karlberg är av riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset omfattar 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 kvrltvägoch Karolinska vägen.

'

Haga-Ulriksdals slottsmiljöcr. Området omfattar Hagaparken
och Ulriksdals slottspark. Begränsas av Uppsalavagen (Norra

våren/sommaren

2007.

Gransdragttingen för Nationalstadsparken har i Solnas fördjupade över*
siktsplan för Nationalstadsparken,gjorts så att Uppsalavägenmed befintliga

och planeradetrafikplatsersamt tillhörandeuafikanotdnirtgatoch 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-åri planområdet).

Områden av regionalt och kommunalt intresse

Norra begravmngsplatsen. Begränsas av Solna kyrkväg,

Bnrnnsxikenärertnktigtnarur-odt friluftsorrtrádeñirbocnde
bådetSolrtaodttSttmdrl-rolirtFránområderärdetmöjligrarrtasigt-idareut
till Norra Ijurgårdm Andra vikdp grönområden som är met bebyggelseptiglade är Kadbergs-/Pampasomt-âdet,Solna
och Non-a ltgravningsplalsen.Karolinskasjukhusomrñdetoch Karolinskainstitutetsområde är

Uppsalavägen(Norra länken/ E4/ E20), Hagavägenoch

gröna områden, men används inte som rekrmtionsorrtrñde utom for de som

Barnvakrsvägen.

bor och arbetartnotn närområdet.De har

léinken/Ii4/E20),

kommungränsema

mot Stockholm,

Danderyd och Sollentuna.
'

Stockholms stad arbetar för närvarande med en fördjupning av översiktsplanen for sin del av Nationalstadsparken. Solna sudsfördjupning
av översiktsplanen för sin del av Nationalstadsparken ställdes ut under

betydelsefor grönst-rukrurvrt.
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Tillgängligheten till ovanstående områden begränsas av de järnvägar
och stora vägar som ligger mellan bebyggelse och naturområde.

sammanhängande grönområden inom Karolinska institutet ñnns kring
Ryssberget och norr om Tomtebodaskolan (nuvarande Europeiska
Smittskyddsinstitutet),

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 flimreningar 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 idrottsområde. 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 ädellövuäd 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 insututets område ligger byggnaderna utplacerade som hus i park. Större

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 Kyrkogårdarna 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-taletgick
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 1699ochgäller (med mindre justeringar i
samband med bygget av Norra länken) fortfarande.

Q
o

Vartabanan nppnades I882. Pa 1920-talet omvandladcs Norra Sra—
LlUntill en ren gndshan ’\rd.
Planomradct och dess narmasre omgixning; innehåller ra tydligt an
skilda bcbyggcl. .irakrarcrz
'

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

Den t:

'

som utgör en skarp ;ivsliitning

InsI:ln.Iuon~ommdetpa Solnrisidansom präglas av fritt liggande
byggnader och biggnadskomplex "i park”.

ningar.
— Solna

Dc forrfldmmngzxr sum lir markerade

l kommunens

Ö\EfSIl>§fSrlil\nar

markerade i bild pa sid 20.
-

'

R5", "Rvska vallarnri", tiistning/skans,

inom Karolinska institutets nmrädc
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-

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

Vid Nnrrbackainstitutct,

undersökt och borttagen. Den första

r 8)

-

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

'

Runnsming,

'

Row, inom Karolinska

'

Uppgift om nstnjng, inom Karolinska instirurcrs omrade
(Xr Stl)

v' gramperna

nordöst om l\;1r1bcrg(,\§r 68)

institutets

omrade

(Xr '9)

— 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-

Fornlämningar

R33, "Srenbrotter",

ildcrsgarden lag troligen vid nuvarande Nnrrhackainstitutet

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

liurnlamningar

'

storstaden som tydligtavspeglasi bebyggelsenIiings

Norra Stiitiunsgaran. 'dra s'
av stcnstadcn
'

R2‘), Karlbergs SlOH

Haga, Bellcvuc,

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

-

'

R9, Vid Xorrbackainstituter,
och llyttzid

dnmarnng

(stenkrcts), undersökt

[rirnlamningar
ochhiggnanlsnlumcn
marina l Uiliirkimsckvcnsbcskriiningen.

Byggnadsminncn

Stnckhulm

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

'

"Ilillhuscn

'
'
'

\\}'cnncr—Gren
center
(Äcdcrsdalsmalmgard
lndnstrizinlagg-riinp_
och kuntursfastighet, N Stauunsgzitzin75781

(kx:liliistcrn(n)
'

lndusrri- och kontorslastighet för Vin* och spritccntralen,
,\ StaLionsgatan 55, 5' (kv. Smder9)

Byggnadsminnen

i

Solna

Kulturhistoriskt

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(skyddadenligt kulturminneslagen,
riksintresse)

Dessutom har foljande byggnaderi Solna varderats vara av byggnadsminnesklass:
'

Karolinska sjukhusets huvudbyggnad
Di och E1)

'
'

Radiumhemmet, Karolinska sjukhuset (hus P1)
Psykiatrikvarteret, Karolinska sjukhuset (hus R5)
Eugeniahemmet, Karolinska sjukhuset (hus T1, T3 och T4)

-

Blindhemmet,

‘

Solnadals värdshus

(hus A1-A9, Bl, C1-C2,

Karolinska sjukhuset (hus T8)

värdefulla

miljöer

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

07. Byggnadenär 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". Sjukhuset invigdes 1940 och har sedan dess kontinuerligt kompletterats och

byggts om. Hela Karolinska är betecknar som kulturhistorisktvärdefull
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 12men är inte av luyggnadsmin-

nesklass. Dessa är bland andra Borgmästarvillan,

Norrbacka,

Gustav

Vrs forskningsinstitut, Nya hemmet och hus H4-admimstratiunsbyggnaden (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.
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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 kollektivtrafikförbindelser 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 störningsm gt adderas. Detta för att bnllrets karaktär skiljer sig at. Buller
fran olika trañkslag ska behandlas var för sig. Vägtral-ikenger ett relativt
jämnt bull ett tral-ikbrus, medan buller från järnviigstral-ikoch Hyg
ger höga n
r då ert tag eller flygplan/helikopter passerar, men mellan passagerna iir det tyst.
För stomljud från järnvägstralik i tunnlar finns inga antagna natior

nella riktvärden. Stockholms stad tillämpar riktvärder 30 dB(A) maximalnivå slow för bostäder som kan tänkas utsättas för stomljud från
trafik i tunnlar liör \ ibrationer tillämpar Stockholms stad ett riktvärde
som ansluter til.lkanscltröskeln.
Buller

från

Planområdet

vägr

och

spårtrafik

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

Solnavagen och Värtabanan. Bullernivacrna närmast vägen (25-30 meter
från vagkant) ligger över 75 dB(r\) ekvivalent nivå. [dagsläget ligger bullernivaer fran trafiken över GUdB(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

"Dagvattensystemerska 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 tillförsså mycketvatten som möjligtutan att belastningen
'

av Föroreningarblir 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-Åndraspå 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 huvudsakligen består av åsmaterial men även makadam. Under fyllnadsmassorna ligger vanligen 0,5»l meter totrsknrpelem
lager av lera, silt och ñnsand.

och därunder vitelvisa

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 flirnrenat. 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 guigriiriski HIIHHKlL'
mail rugiiiniilzikzirnor som Uppsala, siciduriu Lrini;
,\ . 'un U('lI iuglonnlil liiiniluls- och arbcrmniraden. Dmamik «ugh
fmmigiing Ilir rugiiincn by 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 uLimÃirinncnrnlun Iiir »LW
kJrc HrlHHJ'-0.llllnlcf Hfl] «i.\rL_irclüippllwglf mcd inricnu un.
\lnl' \lLl\l7.l lukqrunil
;n »inicgixk

lur iiiircklingcn

.n K.\ru]1n>k. ,\£urr.\ Siiiiuii

l\LX_\(lL'l\k'fur l’L_L'lIlnL'n.()l’1]I'J(_lc(Lrb]LldfiIn1:uix_ghuur,nL

bincklinlms L nivcrsircr, KTH, K] och I1;1mic1~hog~kn];ln
m_:;nrdcl
:iv \l-IcII.~k.1p>_~t:1dcn
mcd 511l)(>lIsrudz:nIurn(h(>(IlIl!(nIsk;IxL- ockluilmxicginncn har här cn unik möjligher .iii Hl\L'Cl<l.'l
k\lH.\]ml]7\'“Ch
fnnkiiingxniiliöer som biidc rclnremrLill smilcn mud dc s iirlxinzikx
lIKCILT
nth nll nan<un:1l.~Iud~’parkenmed sum \uur\<k.1pl1_u.l luulmcxncr

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

Inn rugiurnl u[:.In_x_'~punL[
Jr K.lrl!1lfl\Ll—\KIff.l
SLiiiun .i\ xtntcQlxlülvcnxlclxc \1\'.\1 (iir dun mirdgvdligi iirli.iii.i 1n:c_ur.munc n n: lin
ånlim ncli Siiickhiülm :um fur dcn 0<(\.1~I11u.=111rLgr.\:mx:Lr\:mini Vi:
lL'li\ls.\p\*IJLlL'H.

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.
Stadsstruktur och markanvändning
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
Gatu- och kvartersstruktur
nunx ccmr.1l.lk.lrn.x,

liirxlJuul \l_\.lr an ST.\d\~[ruk[U( :om incrlirr gir I).\l'l'l.ll'Ll’mellan
,\lil'l'.l .\l’.lH(In~I)I‘n\'.\kIL‘I
iicli Kgrohnxkn lnlcgrrlüx i lI’H1Lf~l.1klL‘H~ 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
~‘r,u1~~rrulxmr.Bncnnlu, kiiliiir nth >crvicc »zinir rankning, lllhlcülv

.1\ ugiiunuiw ntcsr .inr kan uth\ggn.1d.~umr.\Jm
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
\lul rn u\:rd.)Ckn1n_\_'
L.ln1nn:rs(.adcn.~_;.m:r (}.\\!c_;.\r.In.H.\1~m_g—
>.\nmnu.Ir .iii lvli un' .n öicrigc> HICSE
aural-;n\.i fmmudspriucki. \'.iril,
cg.:r.\nud\l),a],ag;1mnI'nrl.1ng.\<norruriiur kumn1ungr.\n~;nuIl}\.1rn—
urluililnini;nth iiirxkning blur \Iknga elenucnrldunfr.\n\tJ<I.1kun~l..:ps— linxLA \llllsl\u5l›mIIlClC\' \nrr.i
.mon [lir un LUl1Il(1llL'Y]lj\'}(.llLl~lfllkl'LlfI
xmdcn min .ir ml lntL'_x;rcr:Id
I Un attraktiv och lcmmlt :Lidmiiliu min
nnrilxiillig riktning S011]fulicr den &ml11cr.1dL'rlklmngcn
p. Nnrrnulm.
hallar lin' llUHInrL‘rn1I(1unL'll;lkunkurrenscncrr.~[1\d>l;1nd.~
.ip inr .ill.i
lili gciicrcllt Lvariersisrcin skiipAs50m [’L1~~.\r
{or ludu l1u\[.lklLrUCh
sirincn.
‘\rl)czspl;m'cr.
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l-,n iiv de viktigaste ratusttackningzirna
i osmäsdig riktning blir den
n\ "Xorrtullsallen" varsoffentliga gröna rum anslutertill l lagaparken
i oster och Karlbergs \l(l[[›PLlIl\ i väster. Xnrrtullsallen gestaltasför
gangoch cykelmed fortsattningpa den nya]8rn\' h bron o\ er Xorrtull
och \ idareosterut mot Yetens apsstatlen.Centralti Xorra Stationsomr
raderulTldgi_ Yotttullsallen till den nvatriangulara"Xorrtullsparkerf".
Mar vaster forgrenasXorrtullszillen, dels Li.”hu\ iidentteerna för Kl/
KS med en fortsättning for gangoch cykel genom Karolinska In§Li[lI—
te sodra del, dels vitlare genom Västra Norra Station for att koppla
till Karlbergsvagenoch en ramp over Lill Karlberg Slottspark.\'t›rra
Stationsgatangestaltassom en hiivudgatasom enar Vasastaden
och

delen :iv KI-otnratlet innebar foreslagenmarkanvändningatt hostader
möiliggots. lnoin ostra delen av KS-twmrailetanpassasgaru- och kvartetssttiiktiiren Llll befintliga h gnader och topogtañ. Ostra KS omr
vandlastill en hlandiadstadsmilm.tliir llLT'.\kulturlustoriskt viirdefiilla
byggnaderhevarasoch kompletterasmed n_\'hehvggelse.Planftiráldgct

Norra Station. Runt Norrtiill

Strax norr om Norrtull foiesl s dagenshelintliga bilgataunder Uppe
saliivagenatt ersättasav en gâng-och cykelförbindelse.En ny ganghro
Lill Ilagaparken fran KS-området kommer att anläggasi Dalagiitans
förlängning stulet om den nia tralikplatsen vid Haga södra. l-or att
stärkasatnhzindenmot Norra begravningsplatsenoch mojliggitrzi för
ett gangstr-.ik_
rivs (lagensparkeringshusvid K-.irolinskavagen

löper »Norrtullsrlngen"

.som fa en ciir

kiiliir form och anslutertill Norrtiillsallén, SanktLiriksgatan,Norrtullsgiitan och Sveavägen,for att därefter fmtsatta genom llellevueparken
och anslutatill Valhallav gen.
lin viktig utgångspunktiir an Solnavzigen,
som är den viktigastelänken mellanSolnacentrum och Stockholmsinnerstad,omvandlasLillen
stiitlsgzitzi.
Dessgatiiriim anpa' s ull stadensvillkor och nv beh 'ggelse
orienrerasmot gatan med entréer Pa detta satt stiirks kopplingarna
inellan Solnacentrum och innerstaden.
Den vastra delen m nmnrzlndc Karolinska s]ukhu.~nnm\<ler
utgor
pl' tsen for det nya uni\cr<i[c[<s'lukhu5Ct.
Sjukhusetiitgor en del av
den och anslutertill dessgatunat. I ost 'sLligriktning planerasett
gront strak som forenar canipiismiljon pa Kl—<)1nmdL1med sjukhus
parken och insLituLionsmihon \ id liugemahemmet inom ostra
›om-

rader.Vid hvggnadsmlnnetStenhrottetskautredasi vilken inan bebyggelsekan uppför. :
Pa KI-omradct avs .s den inre karnan av campusmiljon hevatas,
medan verksamhetenkan expanderai område . yttre delar. Pii norra

utgar dock ifran AHXorrbackainsntuiet

r1\ s for att bland annat mtllllg-

göra en hattrc integration mellan stiidernaoch for genomforandet.i\
det nia sjukhuset\'lLl Solnavagcn.
Genomatt I-lugeniatunnlarna
forlangsoch ennv trafikplatsanordnasvid
Hagasodi-aill' Lippsalavägen
en minskadrralikmangdsöderdärom och
kangesen utformning sombättremöterden angränsande
Hagaparken.

Parker och torg
Forslagetinneharatt en tat stadshehvggelst'
skapasmed ett stort antal
arbetsplatseroch bostäder.Som motvikt skapastydliga offentliga ruin
och öppna platser med olika karaktarer, \ ilket innebar att de offentliga

rummen utformas med sarskLldomsorgoch medvetenhet.
Ett av omtadets viktigaste rum iitgots av en langsträckttriaiigiilar
park som genom sitt centralaläge forenar kommunkatjnnsstrakI alla
riktningar —en grön mötesplatsfor hoendeoch arbetandeover kommiingriinsen.Det hlir en oasmed folkliv och en mångfaldav aktiviteter.
Parkcn omges hade i norr och .

ider av lmsmtlslivattctmed resum-

rangeroch detaljhandelihottenvaningarnzi.
Den nya "Norrtiillspzirken"

'51

io

sluttar mot Norrtull och Hagas öppna lantlskap i Öster. Dess konventerande Form erinrar om 'Fessinparken pa (Iärder.
"Karolinska sjnkhusparken" är en uppvuxen Iandskapspark av stora

vandning som godsbangárd. Hiir bevaras det
sin ursprungliga plats.

kallade Klockhuser pa

Vid Nnrrrull planeras en stjarnplats som uppstar l mötet mellan

kvaliteter. Den blir en narpark för boende, arbetande och besökande. Pa

Uppsalavägen,

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

ett entrerum —en symbolisk plats för huvudsraden med de hisroriskn

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 _içiirandcl)C[_\'(.lElSC
f r att mora
det stora behmet av idrotrsfunktioner och efterfrai, i på ytor for barn»
och ungdoms-aktiviteter. 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‘

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

r angür. Här ansluter oc ›
inm, 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
enLrémorivtill 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-

tullhuseni

Sankt Eriksgatan och Sveavagen. Platsen utformas

som

fokus. Det är ocksa Stockholms entré fran norr och Arlam.

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

Markanvändning
Plzinforslagetsinarkanx andning utgår fran ti›l1iintlebegrepp:
B/(I/lf/(Il/I/tl/iibtl/XQQP/It*
innebar ett innehall 1I\'hostacler, kontor, handel,
service och kultur.

BlandadI/ad;/It/g)_‘;;gr/Jr,
zltwlr/ornér/irlg
W/)min!innehar ett innehall av bostader, kontor, utbildning,

forskning, ma,

handel, service och kultur.

l Imwdmk/z'gmM17/,>/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 devinaprincip och med sarskiltlhansrn tagen till belinrlig bebyggelseoch parkmilio.
'l big,park, Hut/rrbetecknar (linor, som inte , a bebygças Mindre kompleinentbrggnzitlermed kopplingrillummdenns funktioner kan dock uppñiras.
Enligt uppskattningar bedöms antalet lagenheter i omradet bli (i
(IOU,som ger forursainningzir för ca 13 Llilllboende. Ytor för kommersiella xerksamheter samt forskningsr och vardlokaler uppskattas till ca

l 200000 k\ m. (ia “m3000 uppskattas arbeta l omradet

.YIadIIIrIIk!14r —/>IarIfb'r.r/agrlinnebar all:
—
Overdäckning sker av E4/ E20 fran ett kvarter väster om
Solnabron ull Norra lankens anslutning vid Norttull
—

Innerstadens

-

Ert ÖSkYäSLllgtsamband skapas med den nya "Notrtullsallén"
Solnavägen omfotmas till en stadsgara

A

7

gator förlängs över kommungränsen

KI-området utvecklasmed ny bebyggelseför forskning och
utbildning.Kulturhisroriskrvärdefullabyggnaderoch miljöer
bevaras. FNentuellny bebyggelsevid byggnadsminner

-

Stenbtottet ska utredas vidare.
Ett nytt universitetssjukhus uppförs intill Solnavägen och ut›
gör en del av stadsrniljön

4

(ÖstraKarolinska omvandlas till en blandad stadsmiljö,dä:

—

—

—

kulturhistoriskt värdefulla byggnader sparasoch kompletteras
med ny k0ntors~ och bostadsbebyggelse
Norra Station omvandlas från ert industrilandskap till en lerade stadsmiljö med en blandning av bostäder och verksamheter
liugenjarunnlaxna samt Karolinen med Stallmästartunnlarna
förlängs ull norr om trañkplau Haga södra som ges en
ny utformning
Stadsdelen får tydliga offentliga rum med olikakaraktärer

Trafik
D.) ~(.Id~\Jr\cckllngwnirnclctlir beläget i dirt-kr Anslutning till regimn.ilr ntli nuiuncllr k:\nm1umk.1u0n.~n.irli.ir klLTcn qud tillgänglighet,
Sainiidigi iiinclxir (mt ctlcrnax (>n1L'(lcll).\f.l
imrlicr idag [Liiiigligastor*
ningar och liiirridreffckter. 'Friilikanzilvserli.ir iiilhris ;iv fnrcslngcn tm-

iilurrukriiren. l PmTrafik (man ZHUH)
l'( )1’l\'m>1i11~k;lXnrrn 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 Sydl:4/[{24I i iuniitl, dun sn kallarlt
nsim tlt-It-n:n KSmmrarlct p
I'.LlQL'l"ll.I[UI1l1C1H.
[’rl)\'ggn,1d .i\ iunnlir forXnrml.mken>.\ndr.1cmpp
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 'H11Xurrtiill.
()\crd.1cLmn_;Inngn‘ vásrcrut luri tic! h,1rxkcilrr inn beclzzxnumöjlig
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;ll€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 overd.1L'LI11ng.\\ _\(lI'f2l].1!'1kCl"l/IE4/".2"lflI]kl\.lf.lH

Hitler .mxlurcr rllrckr rill Snlnm igen.

lmd-.i riimpcrna

rill 1-.4 i
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D

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
2008pa :ria en ;trbetsplztnvilket 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 :mgelitgnaframtida projekt inte omüjliggörs eller (om ai as.
0 att tttrona vilka regelverk som s a gitllçtfor en (iverdåickningsamt
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 Lillen sammanhängande huvudgara som tillsammans med Solnavâagen utgor
omradet: primara tratikförbindelse. Centralt genom omradet utgor
"Sjnkhnsgarttn" tramliör det nya slukuset en lank l ost-vanlig riktning;

Fortsatta studier tar visa pa konsekvenserna

Karlbergsvagen, 'Iivmtebnxdavagenoch _\orra Stationsgatan som .skulle
innebära att Karlbergsvagen oppnas for :tllmiin tr: . Trañkförbindelsen 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 tmlikuppskamiinghar gjorts utifrån en manuell tiordelttingpa de gator
som bedoms fa storsl n alikmangtl.Hogst lloden uppskattasinvagnätet kring
Norrtullsplatsen,din'S\
venhar ca(15000 lordon per vardagsdygn(f/(P,
Uppsalavagen ca 45 000 ti/d och Sankt Iirik'x;;1mnca 4-0000 f/d. SolrtabronSolnavägen har ocksa en Iiög tralikbelitsming pa 30 000-40 000 F/d, liksom

aven Norra Stationsgatanmed 20 000 f/ d. Den Eistradelen av Solna kytk\ ag
bedöms Lrañkems av 25 000-30 000 f/d.

(Övrigagator sasont Solna kvrkvägs västra del, liittolinska vagen och
'fomtebndm agen har trahkflöden pa som mest 15 000 f/d. Lokalgator 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.

som fredasfran_xgenomfartsLralik
mellanSolnavagen
och Dalagalan. Angöring

Åled tanke pa entréer och angöring [lll siukhuset samt gatans betydelse
för busstrafiken dimensioneras "Sinkltusginttta" för max 8 0(1(}—1(I
(IlIll
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 slitkhusontrådet med Stockholms innerstad. Biltralik före as kunna leda. hum
I)al/agatun in i (istia delen av sjukhusoinradet och vidare UllSolna kyrl*—
vag. Framkomlighet Fur biltrafik på (äiivlugitritnkan komma att begranr
sas vid det nya sjukhuset, för att undvika ;tllttor stor genomfartstralik.

.\\ en förbindelse mellan

och parkering

Ängoring och korttidsparkering föreslas lines med kantsten pa gatorna
inom planomrarlet. l-iorbostäder 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.

nomr-adetssydvastradel. Cirvbanansstation vid Odenplan har en planerad
uppgang vid Vanadistligen,vilketger planområdet en regionaltillganglighet.

Helikoptertrafik

Kollektivtrafik

pa det n_vasjukhuset man det sjukhus'Ivfi helik<ipterplattor plane
block som ligger deterom Gavlegarans förlängning. Idag sker i mcdc
tva starter och Ianrlningar/rla v.,\ntalet Htgrötelser kan komma att oka.
Helikopierñvirplarserska lia minst tva oberoende start»och inH_\'qnings\'tor. Dessa har \ alts med hansvn till befintligahinder, förhärskandevindnktr
ningar och for att und\ik;1 ilygning("ix
er luosmçlsbebvggelse.
_ t det _uallet
hmclerijnhctinom in- odi uttli'_i:nings/otietnas pavetkar det främst sjukltuscts egna bvigevnarler.
Biugnarler som ar hogre an belikopterplarranbor
undvikas inom en radie pa cirka ål) m for att undvika turbulens. Helikopter
trañkens pmerkan av *nclcbuller beskrivs under hälsaoch säkerhet.

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

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
.rstcmet (Trans European Net Svett-m).Sa
ingari dc! .sakallade 'l
lange Vartahamnen traliket. s med gotlstrañk och järnv slarjor, ar dun
en av utgangspunkterna for planeringen av Norra Station l (lagslziget omfattar Yartabanari iva spar genom omradet respekLiveenkelsirar
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 jarnvagsnmrzideti gällande plan.

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

tunnelbana

skulle busstrafiken

Llll stadsdelen

behov

Litokas ;n sevart,

\ ilket skulle nierlli›rxibehov av okat um mmc i gatunatet saint for hussterminaler utover vad som redovisas i planforslaget. SI. har tagit fram
en idesiuilie dar möjligheten för en sadan utbvggnarl har Linrlersokts
och :irbct-,irnu 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. Starlerngisonskade 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
gnad redan i dagsläget bedömts vara samhallt ononiiskt
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 Citibanuns planerade uppgang \ id Vanadis\ ägen \ iktig.
\'l(l en url)

Utöver tunnelbana skerkullektivtrziñkforsurjninj; med buss; Sjukhus*
onurarlets nya disposition med förskjutning mot Solnavageiuinnebar ait
m- lpunkternai resmönstret forandras. De gator som t nst ar ;ik-iuella
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.

gang-cykelförbinrlclse langs järnvägsbron över Norrtull, för att därefter
fortsätta genom Bellevueparken ochvidare till Hagaparken och Vetenskapsstaden. 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

Diskussion om persontrafik pä Värtabanan har förts. Det skulle ge
möjlighet att koppla samman stadsutvecklingsomradet med andra dc»

—

Överdäckning sker av E4/ E20 från ett kvarter väster om

lar av Verenskapsstaden.

—

Utifrån dagens situation, då Värrabanan

har

en viktig funktion för godstrafiken och med endast ett spår genom
[ill-_Iansskogenhar 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 utvidgas 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. Iåventuella alternativa former av kollektivtrañk bör därmed ses som komple»
ment till tunnelbana.

Gâng- och cykelstråk
Genom överdäckningen kommer större delen av beñntliga trafikbarriarer att byggas bort och förutsättningar för gående och cyklister att
röra sigl och genom omradet förbättras. Utvecklingsområdet har goda

förutsättningar att utvecklas till en futgängarvänligstadsmiljö med tillgänglighet till service, torg och parker inom gångavstånd. Längs omnidets huvudgator anläggs cykelsträk.
I ösuväsdig rikuiing kommer den nya "Xorrtullsaiién" att utgöra det
primära gängr och cykelstråket. I öster ansluter Norrtullsallén med en

-

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,Sveavägenoch Sankt Eriksgatan
Trafikplats Haga Södra byggs om till en cirkulationsplats,
Eugeniatunnlarna,

Karoliner- och Stallmästammnlarna

förlängs och mynnar norr om trañkplatscn

-

In- och utflygningsytottill helikopterplattorna på nya sjukhuset sker från nordost och sydväst.

—

Utgångspunkten for planeringen av Norra Staden är att tre

spår behövs sa länge Virtabanan trafikerasmed godstrañk
och järnvägsfärjor
—

Planområdet utformas för att vara cyklist-och fo

för att skapagem och aumlnivasambandtillomgivningarna

Teknisk försörjning
Nät för de flesta tekniska försiirjningssystemen Finns redan inom omr
rådet. lån nöd\ ändig utbyggnad av näten bedöms inte påverka anslurande 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
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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

bebyggelsepå 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 Lilltv. sida om högst 55 dB(A).
Det är viktigt att värna de mindre gatorna i planförslaget fran genomfartstrañk 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 överdäckningen 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 helikopterplatrorna. 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 justeringar av heliknpterplartornas placering.
Utomhus kommer stora delar av planområdet fa maximalniváer som
överskrider riktvardet 70 dB(:\) för bostäders uteplatser. Antalet överskridande som i dagsläget accepteras ifråga om ñygtrañk är 3 gånger
under dag- och kvällstid. Planerad frekvens för ambulanshelikoptertrañken 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 överskridandeper 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.
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Genomförande
Karolinska
\\

Institutets

omrâde

hulnggclsc pa Kirolinlçn IHSLlIUIEtS
omrade plant-ras :lll uppfums

.~\:ccc\.\1\(ncI1 kontinuerligt

Nya Karolinska
siukhusområdct

Århcut med smdsheby L-lscvid 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 Bcrziknndbyugn-arr l1L'(l(›l'n\
tidigast nil Zlll".
ljrhyggnadcn ;n YzistruNorra mmm ;ir bLTULnLlL'
I\' n.lr den nya

bolnJlirnxn
m: Liumedn_\,l
ramperm nUrrpJEntlL'
”mt franlzmn-

utan nagra storre etapper.

Solna och östra Karolinska

låyggumlt-rm' tlct nya _xitukhusct
planeras att paboriac ZUUO.lnlhttnixig
In-tloms kunna ska under .Iran 2Hl3—201_. l ctr tidigt xLcde. (ln (‘CKnorr

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
1.311till umny hro hor samordnas med \llll\.l1Ll\l7l'4Ilkl\lL'l,
imiikprrvxIm—
for LICKn\.l \IUl«l1U\tl. kommer nu prmvxonskn p.\rku‘in_u<l:»\n1ng_v.ur rzcr och urbyg_gr..u1n\'tunn1.1rus:erun\5-»1n,1lwrun.I)ux:1-n~.nm.\rhcu-:
.lll lxchm .l .mnrdn.1~. l lm uds.1k11_uom\'.1ndl1ngrneil rn n1n;_v.1ru(hnm—
med "lxnrolmslei plan" bchmcr >JlL'dL'\>.1n1nrch1.u~.
_t.l]1n:r\g~r.m.1mlc
:»cl\(1}b}'ggr\.lr14:n
pa oxtm Karohncka Smkhusnmmtlcr startar efter .HI ull dum mlnggningsarbetun bor ska tidigt i protcxxcn
inlhtlmng >kLlll(lL'lI1_\'.\
Siukhlistl
[ilrt-tlningsr och genomlbralndcprocc» for Iorlangning .n tunnclr
ru pirktringxpiragcr xodvr om 'lhnraxkmrteren nu for .ut ;c plan

l Lintlxnnguts och Solna smtls planering för det n\'.l unI\'cr~iIcr~\iuL— lung; fr m Odenplan bör samordnas mutl planning och gtnomüimntlc
Inmr h,1rI'nru(~.1l(~ .lll ombiggnid och mmp fran \nrr.1l.lnlu,n
I’-I
.l\']fiV.f.I\(l'UkFllf1!Chl)Eb}ggU1<CIn(Il'11I11.lnUl'17f.ll1Ll.
l lH1Jk~um .ut iunntllvana och iunnelbancutgang
lllll\\ \l\l \lUHVU~((\
Umynutllin; .n U>Ll’JK.\mhn<k.: ~mH\u~x-x1\r,nlur
Iur.Ikn.1< xmrm.
1drl{u.\_;.u\du.\r_;.1n1Lrn.1
behmu <3mv,>rdnJ_<
med U\L'\'d.]CLHU\QLn
,n
lill?
\ndr.1 eupptm gJfU—och k\'.1ncr~urb_\ ngninlcn pa oi knlJCkHlnQr
\orr.l

.\LlIlHl1\Un]\'.h1L(.()n1h}g_un.\dcn J\ Su]_rubrun miste KI(L(~.1
kw

Ln.1\ \orr.1 Stanonsomradur

planens

»kc 37173722,

lnnll kommnnr

ortlinçnx mud fomntlringar :iv .\orm Stanonsgamrxoch 'l'or›pl.\n,

_lgmnxcnl›or an ..1mnrdnin_x;
NLUm plur och gun:›ml'or:lntltlr.\gxir.

Norra Station

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 siukhusområdet startar efter att inflyttning skett i det nya sjukhuset.
—
Norra Stationsomrâdet byggs ut i etapper. Utbyggnaden starr
tar från Norra Stationsgatan/ Solnavägen och fortsätter cisterut med kvarteren närmast Norra Stationsgatan.
—
Samordning behövs för utbyggnaden närmast kommungrän-

( ›\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
nihxgvmitlunl\ 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 puom tunnI-.irmkan I) xggasmed an tunnelror i taget CHAT
.\.xn1dtlngt_];Irn\;l_x;\nInnv:lI1
lx'r.1kn.'Lm (.12 AIatt gcnomfom. ()\1lnp.l mcrtlzlclv
ningen plmcmx tor l¥)\I.lLl>l)€l))'KQC1>E.
(jvcrtlickningun

och utbyggnaden

.l\ ,\r :rm Sun: Ilhlmnulut forutsarttr en ut sutlebeb (ut-lst-mal lnn; L\[')ll)—
.ucnn_u.lllnggnad nurnmst ,\orr.i Stanunsgaranbor kunna p.\l>ur}.l.\
llllll.
liliiggmntluxi;n \orr.l Stanonsoninideti sin hclherbcmkn s papi m 15;ir

sen och för Solnabron/Solnavégen

á

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

Kalvlimlm in.§IiIuteI.umrådø
s'

Karllmgs slonspurk

Delområden
Karolinska

Solna

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

betraktas ida hvsom ett kla .kt Cam Pus, en anla §5mm ht i
park och campiismihonär envikdgdeli tumradersidenntet.Utgangspiinkten
llela KLomradet

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-taletska bevaras.
Lagen för framtida expansion finns i områdets yttre delar, kring Solnavagen, Ti in][El)l)(_li1\
ägen och norr om Tomteboda Planerad Litveckling
i andra delomraden ger Kl-omrárlet ett ngt strukturellt sammanhang
vid $olnavagei1och Tomtebodavägen. Ny bebyggelse planeras med en
mer stadsmässig karaktär i kvarter med en hogre exploateringsgrad.
Strak och gator
Inom KI-ornrailer föreslasnya gator framföralltide _\‘[[[EKlC1£11'nI\.
Sanuridjgr
planeras korhara vagar och parkenng inom centrala (Åampus:nvecklas i
möiligaste man och cr as med ett renotllargang- och cykel gnät.

/h;

L37EflL(iL:,-HaggaiH ”ua;L

,

Axstranden 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 kopplingen 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
tunnelbanan med en uppgång nära K entre. Fran tunnelbanehallen
kan även en förbindelse LinderSolna ägen mellan Kl och K kapas.
(irönstruktur
(Ãitmpusområdetkommer att vara en del i ett centralt gronstrak genom
omradet, med koppling mot det sk "Akademis . sttaket" och sjukhusparken pa K. omradet. Serien av parkrum avses att liorstarkas som
sociala moiesplaiser, genom att gränserna mot omgivande bebyggelse
gors mer paragliga. I omriitlets norra delar vid Tomteboda bevaras karaktaren med de mindre lngg-naderna glest utspridda i parklantlskzipet
med gräsmattor och stora gamla trad.

l.

Ostväsilig sektion genom lG-omrádct

_-

i

-nya sjukhuset s k "Akademiska Str-åket” › sjukhuspatken.

4‘)

x-;irdcn
Kulrurhismriska
Garden Stcnbrotrct intillSolrmmgen samr "kunlxollknnrcirer"invid stambamm utgör lnggnarlsrninnen Enligt kulturminnuslagcn. Kl-nmrñrlct
bcrcck 1 OP 2006 som en sarnmanhangande xzirdcñallmrljo cnligr

Pm_3k;1p1Z§.
l r KI-nmmdct

har du

tagits fram en kulturhistorisk

utrcrlmng_

(Stockholms lngigriadsanukvaricr, november 20116) l den klassificeras
dcolika b 'v vnadcrna samt hesknrs de kvalitéer som bor ms uLlrara.I-.rr
bcdoms 'om sarskilt Vnrdcfullacnligr PHI. §3:12.
flertal luyggviaidcr
()mr.ulct kring Stcnbrotret markeras i FOP som urrcdningsomrarlc,

Utvecklingen inom forskningen smllcr nya krm' pa l)cl)\'m_;clsens
funktioner ochäven relativt n_\:ibyggnader kan bchüx-ariva. t r att gu
plats för mer funktionella lokaler. Inför förändringar och dctalmlanering music cn bcdömning göras av byggnaduns kulrurlrisroriskzix-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 lntilllgrgimrlcgaror. Utmed
um/1 vilkcn man komplettering .w
Forrszirra studier kommer att uE\'i5L1
storm garor och \- ugn Stråk bor borrenmmngnrna innchall-aafñircr och
bcb 'ggtlsc kan ske. I'm-slaget innebar att hyggnnrlernn fr-.In1‘)3(I--UL servicelokaler In mot centrala delen ska ny bcbyggclsc ;inpassas i form
mlcn by JK1srorr liksom Tomtehodaskolan och bebyggelsen daromoch malcnal ull beñntlig campusbebyggclse och urfornuningspnnclpen
kring. l dun fortsatta dcraliplanclnggrungen bör skyddsbcsrammclscr
"hus 1 p; k". Sett i ett större sammanhang kommer Cmmpusomradcr
inforçis dar dcrm bedoms liimpligt.
70n nära inncrstndcns inrcnsircr
an urgüm en oas, cn lugnare

SU

l‘YirIdIn1I1]_;cn
kommer med största sannolikhetskc successivtoch
konrinucrligr uran större etapperoch med utg gspunkt fran befintlig
kv/Arrcrsintlclning_
Du östra kvnrturcn hur fusadcrmot Sulnnvagcn.Dc kommer (lll 1mu]lignsncman utformas sn arr entréer och angöring kan ske även ifran
Solnmngcn.\'_\' bebyggelsemot Solnavägen,F,4/I-I20och stambanani
mstcr bor srudcrzis\ Moreur riskhänseende
Xnrr om irl 'Ihmreluurlaskolnnföreslasn_\'bebiggelse.l den norm
dclcn an'(]L'[K.’\
nnmulc miilliggdrs bostader Hur moter med bclinrligai
lJOSUKiCI
vid lingtlcvrctcn och inrnmgsomradetskagestaltasstuderasi
crt scnaruskcclc.Dcl 1l\'kvarteret berörs av omrade med höjdberdnsr
ning med :inledningav Bromma Hygpluts.
lhsnghclcn med det szikallade"Kontrollkuntoret" inom Kl-ommtitt hgs m' bl :1 urblltlmngsforetagetXackademin som har för ;\\ sikt
Mt ctublcm crt utbildningscentrum för gminasiul och eftergimnasi-.ü
urhxldnnng
I anslutningull den akademiskamiljon

P/anfärxlagelfär KI mnebár:
Den inre campusbebyggelsen
med desskaraktärav "hus i
park" bevaras
Ny bebyggelseplaneraslängsSolnavägen,längsNorra länken_
Tomtebodavägensamt norr om Tomteboda
En tunnelbaneuppgángföreslåsintill KI:s entré
Huruvida ny bebyggelsekan uppförasi anslutningtill byggnadsminnetStenbrottetskautredasvidare
För kulturhistoriskt värdefull bebyggelsebör skyddsbestämmelserinföras i detaljplanerdär detta bedömslämpligt

Norra delenav KI berörsav områdemedhöjdbegränsning
med anledningav Bromma Hygplals

.\

\

Pairk,
Solnllvzigeii-Tomtebocla\
ligen,
ruiummi.l

S-arknukxcr.
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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 innebarnagot mer an ett sjukhus Det ar en del i en stiirre tillvi 'tambition för Stockholmsregionenoch för Sverige.Det mu sjukhuset
blir den viktigastegrundsteneni genomförandetar den \ i. on och hele

Sjukhuset

i staden

X l KarolinskaSolnablir ur ett nationelltoch internationelltperspekrix
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 spännandearbetsplatser,centralt l regionen.Det nya
sjukhusetlvidrar till stadensoffentliga liv samtidigtsom det fat del ar

het som aktörerna i omradet nu san .s kring. lån xision . t uneckla

detta ll\'.

dennadel a\ stadenU” en ;u Världensledandekunskapsmiljoerinom
lifescience.En milju med stor :irtrakiionskraft for människoroch foretag. Nara samver in mellan vard, for kning och utbildning a'rkärnani
kunskapsmiljön.Mot dennabakgrundiir det naturligt att det nya sjukhuset far en central och fraintriitlantle platsi stadsdelen.

Trots sin storlek anpassas
sjukhusetLLllstadensstruktur ar gator och
platser och det Finnssalundainget argra .at, icke offentligt sjukhusnmrade.Sjukhusetmed lokaler Förvärd, ñirskning och utbildning far
milngaentréermed adresserut mot stadens_iç-ator.
Pagatunlrçiinnehåller sjukhusetlokaler med hog grad av Liffentlighet.

Har ptesente ide bilder utgår fran det Vinnande täilingsförslaget
om ett n) tt universitetssjukhusoch 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
StockholmsL; ts Landstingom att genomföraimcsteringcnväntastas

i april :uns Sedantävling» nch samradsorslitgeti'm rov har smdxcr
visat att huniddelatna ax 'Ihoraxhi naderna n behallzisunder utbyggnadstidengenom att krartersstrukiurenvridits nagot at ostcr.

Solna\ ägen och "Karolinska

plan"

Solnfnägenges en stadsmassigutformning med tradplanteringaroch
genert a gangytor,som överensstämmermed planeradutvecklingvid
Solnaceritruni. Entréer placerasmot gatan och hottenvaningarnabör
ha offentliga verksamhetersom caféer,butiker och senice Mojlighet
till ;ingiânngLingsgatan bor finna". Pa sikt hot stadsmassigheten
aren
oka pa kvarvarande

tacka mellan Karolinska och Solna centrum

plans u frånsöder
Karolinska
bearbcrningawlingsffitslagcl
2008
Whilearkitekter

FnrumKamlinsku
Tävlingsföxslag
2005
Whitearkitekter

Emrélorg,

räv

litt torg planeras framför sjukhuset och dess huvudentré. Här möts

NKS planeras är Gustav Vs forskningsinstitut,

delar av lab-kvarteren

Kl och KS samt Stockholm och Solna. Med tunnelbanestation,
goda
bussförbindelser,
täta besöksströmmar
och en kommersiell intensitet

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

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.

En förutsättning för att det nya sjukhuset med tillhörande laboratorier 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 Vzsforskningsinstitut behöva rivas.

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 sjukvård 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 funktionell länk och del i det nya universitetet. Akademiska stråket utgör
samtidigt en offentligt tillgänglig grön förbindelse mellan Kl-campus
gröna kärnomrade och sjukhusparken.

Nya sjukhusets

principiella

uppbyggnad

Nya Karolinska Solna består i det vinnande tävlingsförslaget av sjukhuskvarter 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

(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-kvarteren. 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 tagits fram (Stockholms byggnadsantikvarier, mars 2004). l de delar där

program 2007, While arkitekter
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Sedanlävlingsförslaget
bearbetad
skissförnu nyasjukhuset
medomgivningar, NKS programmeras för att ha en hög grad av generalitet och flexibiljter
Whilearkitekter
2008 nät det gäller placeringav olika funktioner ochberedskap för nya metoder
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och verktyg. Studier av detm

'å

och påverkar slutligt val av våningshbj-

der och planformer. En förutsättning 'ardock att akutfunkdoner lokaliseras
till de (ism: byggnadsdelarna och att då också helikopterfunktionen lokaliseras till denna del av sjukhuset_För vårdfunkiioner behöver NKS expansionsmöjligheti ett kvarter öster om nu föreslaget)utbredning.

Sjukhuskvarteren består av separata byggnadskroppar åtskilda genom nordssydgående gårds- och gaturum. På detta sätt får sjukhuset
en volymmåssig indelning som relaterar till stadens skala och som ansluter Lillden föreslagna gatusttukturen i området. Två våningar över
gatunivån och uppåt ett antal våningar kopplas de olika byggnadskropparna samman genom en omslumnde mantelstruktur som innehåller
kommunikationer och mer gemensamma ochöppna funktioner. I divlingsförslaget fortsatte mantelsrrukturen med högt belägna broar över

Solnavägen.Utformningen av sjukhuset och kopplingen till KI studeras under detaljplanearbetet.

L'ndcr den fortsatta planprnccsscn

ska siukhusets höld och ;irkirck-

lnnl<liil uttryck studeras mer noggrant. Speciellt ska studeras om t.i\ —
lingstürslagers höga husband k
pussas pa KI-sidan Lillde l)cI_\'dlI_uI
lugn: byggnadshuidcr och den park och byggnadsminne som finns dar,
.~;1mrhur dun langa sydfasndcxikan gesmlras för art ge r_\rm i gnrurum»
mct och medge gennmhrotr och genomsikt vid nurdsydliga _Lçarurum
Bebyggelsen mot Solnunigcn ska ocksa studeras ur YlSlChBHSCCHLiC.

Y
i

\

Srudicr av helikopterrrañkens purcrkun pa omg1\’run_Lr_cn
har gjorts
med förutsättningen att tvn hcliknpturplattnr lokaliseras man der sjuklwusblocksom ligger Listarom (iiwlegnrans förlängning. Studierna lucskrivs under Förslag/luuller, medan planerade 1n- och utflygnlngsyrnr
husk rivs under Förslag/ tmfik/hulikoptcrmxflk.

Planförslaget
för Nya Karolinska
Solna innebär:
I FÖP presentarade illustrationer utgår Fråndet vinnande täv›
lingsforslaget samt bearbetningar av detta. Utveckling av

förslagetpågår utifrån bl a mötet av KI och hur volymema kan

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

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 byggnader 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.
och bostäder i n_v och
lån blandning av verksamheter
äldre bebyggelse
Området karakteriseras av manga kulturhistoriskt intressanta byggnader och den centralt placerade sjukhusparken. Det har också ett samhällshistoriskt 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 'airkulturhistoriskt eller fastighctsekonomiskt 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 tillgänglighettill 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 trappor 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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NyIrafikplals
Haga
södraochbcbyggclsevolymer
scrrfrånnorr,AIXarklcklcr
en vacker och reprcscnrariv infart till Stockholm från nurr skapas, med

Planförslaget

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.
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Bcbyggulscvolymcr
SCI!fránSolnakyrka,AIXarkirckler

Ånneruvägcn

kan anslu-

ms till rondellen, vilket möjliggör luusslinjer och hållplatser som Idag.
Alternurivt kun busshållplntstr förläggas utmed Uppsalnvägcn norr om

—

Norrrull, i anslutning

—

Lillgång; 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.

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
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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 framträdande, det så kallade "Kloekhuset". I magasinsbygg-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 Hagaparkens 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 vräxaover den historiska
stadsgränsen.
Nar stationsomradets ödsliga industrilandskap omvandlas till en le»
vande stadsdel, behövs en urbanitet som förnyar stenstadens arkitektoniska uttryck och på samma gång tar fasta pa den srockholmska karaktären. 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 —kollektivt 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. Offentliga 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
stadens mönster

- med utgångspunkt

i

lån utgångspunkt för gestaltningen har varit Stockholms koncenttiskit
stadsplan från lölllrtalet som har givit gatorna på malmarna bestulnda riktningar V »taclens gator följer den riktning som utsrakas av
Drottninggatan. Det langsträckta bnstadskvarteret användes knntinuerligt i stcnsmtlcn fram till lBUOrtaIetSslut, och har genomgaende placerats i smdcns rutnar med kortsidu mot norr. Bebvggelsens rather rik-ade
succe. . vt för att na sin kulmen kring förra sekelskiftet. Stadens ber
byggulsefmnt hade da natt fram till Karlbergsvägen och Varnad. 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.

Etablering av godsbangården på 1920-talet påverkade Nutra Stationsgatans utformning. Stora kompakta kvarter 'kiirmar av 'tatinns›
omradet och stadsdelens huvudgatur a: riktade Lliagonalt mot Norr»
tull och Tnrsplan. Norrmalms klassiska riktning bihehölls endast i
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 oregelbundna stadsrummet samverkar och berikan arandrxi.l Vanatlisplan
möts dessa bada planideal, liksom i Upplnndsgnrzlnsfund mot norr och
i gnturummet Tre Liljor.
[Ötbvggnaden av en ny stadsdel pa Norra Statiunsnmratlet Frutsatrer 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

.ä
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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
'l'ul11wu>cn
bc\.\r.1,~
1 «In ur.<prung1i_g.1
].1gcoch (Ar Inn] dux n\'.1gu
torget. Frçm $Uln.1\.l_x_'cl1
urgnr hyggnadcrnum fond 1 'I'or\_._›.n.lnx suhmngcn cn rydligjrc roll badamot norr orh mdcr \ 1ddcr rekmngur
.l\L'] och nurkçmr cmrcxx nll den hlsronxka \{cn.~I.1dCI1och ull dcl
1.\r.\"I’ullIumurg:t" 1 Xormdlsgnmns fond. [lur Ihmx vhophghcrcr
for
ma Xorm Shunnhonurndcr.Den forc_\I.1_x_'n.1
holdcn Jnihllcr 1 un
mm Meka och senenngur,
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Nurnullsparkcn
sluttar
nedInoKNurrIullncl1zmslulcr
ullgångr
ochqkefllitblndelselfings]iirn\'i1gsbmn.jéirnvixgcnlads]
Lunncl
genom
bebyggelse
ochunder
parken,
Illustruuun:
Brunnberg å: Fnrshsd Azkitekter

á

Tidigucframtagen
skissm:Västra
Nam.Station
somredovisat
ensmalare
suâkiöst-västlig
riktning
längsmotorvägen.
SLn\kct
påbilden
ansluter
inte
nudennyaNoulullsallén
i planlörslagets
huvudsrrukmr.
Fortsatta
studier
ra;utvisa
hurdennadelavprojektet
kangcslaltas
medhänsyn
nutekniska
ochekonomiska
ñrursältningzr.

r

[ östcr pa före dctm hcnslnstanonstumtenhnjs markentill jmrnvngwlmnkem njm sA ;m en uttrakm' uts1kt>punk[i')\'cr Brunnsnken .<kap;l<.

Marken]utgnr en del m' Nzmomlstmlsparkcnmun hurklassarssom "redun iansprákragcnmuxlz”.Bensinsmdnnstramrcn
planeras som idmttsr
park som dchls kan underbyggus med en lnumhusanhggning. Till
Axlrottsparkcnleder en gaang- och cykelsrmk planskllt over Svcuvagcn

och vidare ull Hngzxpnrkcn.
Hiir fort: "marNorrruflsnllénoch dct gäng
och cykelstmksom löper längs iärn\'nger\på dun nya bron.
Runt den nya stmrnplntsenñireslnsbnsmdslyebyggclscsum ryLl11gg{':r
plzuscnsclrkulumform och gas urblickurmot det lnsturisknp1\rk-och
vurtcnlnv1dskupct.
Hcbyggclsen utformas så :ut gällande mihökvulitersnormer uppfylls. Dun mstrn delen (n er tunnclnvynningarnu
ge\' cm of»
fcntligt Innelmllmcd ull exempel horcllroch Lnngressnnluggning.
Mcd
“De. .mcL1m1mmrxphumxls)stund"
n.. rnub..nl..s.md un
nyu
wxmmnnhdn
1de
grönt
.~uuk
genom
NormSlauun,mn 113A
dun cirkulämplarsbildnmgcnskapas en tydlig cnrré som förenar dun
"Norrrullsnllüw"
nan-how
Ixucndukwdnul
0th xmdsbnlnl
. nnrr.'\Inl1u:n‘mdL'1L
historiskastaden med det omgivandeparklandskapct.
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P..mm Slznlonsnmrñdct
kummvr
.m nffcnlhgn
rumm'högm1m au .mm forrukrmnun
.mhdunliluznuiel,
Illustmuun:
Bmnnbrrg
&]’ursl\u1:\rk\lckrur

Vnxrcr om Snlnzwzigtnär sluu0nsnx1\1'ndcl
Ix Ing~I1Ll]1u
och;w
_;r.\n~.\.~
1
nnrr
.w
det
nppnn
\
.1g;l.1ndsk.lp:r.
l{ml.l<r
\'.ln.1l>;m.m
I1}rl.lgg<
lxüu'...ummrltlxlxrlget
lur (let<\cn,<k-.1
lyI1%[;\d<h}gg;1l1L1ur
i hm“ML

Den nya bebyggelsen

<kun utnnllrr ~r.ul~k.1rnnrn.\ i dc n_\;\ ñvmrternu_ mad-an lnncnnnlurnm

lur l tunnt-l m .ut nmrken 1-;.\n.\n\lmd.1> fur In-l\_\‘u_x;cl~c
()nuAdcl~ ur

tlmlalulu .n Lmmxnxcring.låncntluxtandurtlcnhar ukat och \l’M],\lV\L.‘L\ fnrmmng nch ]\u\ud~.1kl]ga;un .intlmng xtyrs .n- lwgn kmv In .Ill fullr
kan nllgmluecx.Dun II<r—\;l>l]lgL1
foru1~;uun:n_;;;ur
xzm-rurligtlhrsnmrzusdn rmmlct hncndc 1 mncrsnulcn gon “UH! skydd och gud lulll›(\;lllt<.'l
Inlxcrnn. l ‘mimic l\.1 scn-.urcdcccnmcrmlmr S[(lLl>l)_\'ggLlI1klL'[
innklnrs
Xnrrtullsnllél) luper gcnom unxmdu och XlClJI'nmrkun i l\.1 l)cl>\;_
änder um Xorrm1l,~.1l1én
km lm~md~L\.1rlcrlnugns »um
[Ll.lll.nL'r~r.1]l.IL{L'l\
urlumn
l).1l.\n<cn
gennm
.\tton cxp]rI.1rL’ringul\
“ch _x_'c1~L’/lukr.
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l›_\_
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nuexpmdcmr.uppnm un umkt ullFully,ut ruull t] urxmrkzldc» urbtunncr, I mm-n mellan dc xn :m Arlxclxclv

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

1<Ll\un;lK.unl1n. nch Yasustadrn. AI der nud\ .indlgt an I->r<Li1rk.n
(mn (nlliksrnrnlngnr lm Xnrm lnnkcn/I 4/I-,2(l.
lur
Ummtlcts .lrkltskrnnwka hnvudtem.: furmulunh .n dun umgnnntle
cmlu for ;ut .ucrxullluun gm! balrmsmellanboendcuch nrlutc.
unkl.1nch h3I_lb.1r.1
S[Jr.1k.}4rur\dld
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Ungt1 dcn cmklldJ
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m]1mk.\nur mur dun lnxmnxka_xmtlcn_
låclxvggchcn.~n1.11u-run
1 .xmtls- Ilunglulcn. \'.:~,\:mdcn mm ltvmtlu \[.\d\n1lllI› utgur» .n In-~I.1d.~k\.1r—
xilluncttui _ukHUFH
.nl lnggnzltlctnu Anpasmr:lg ull Norm Sm1i:>m;;.x- lcrct nth cn.~I.1kunffcnthgn lyyggnutlcr, nlka har Hur lx-ntlt-lsc mm
lnmlnnirksn. En tlnmuunx ,w lautmlc_lulllinltrxlgll
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i snrskllt bullcratortlu ligen.
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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-ikmiliosom planeras inom kuirteren bcsta ax cnkelñliga gator
med la va Lralikllöden och lucvransatlc
hasti .Ä
vlicter. låclim et av backF»
ningsrörelscr bör ocksa minimeras.

Mycket god kollektivtrafik minskar behov
g;1r\g\;igar till och fran hållplatser ar kon
malpunkter

1\'bilar. Det a: viktigt att
nt genomtänkta mcLlan

tor barn —hem, .\k()lzl,lck l' s, park osv. Dock HTASIC
den

tata kollekm tralikcn skiljas train behovet av lugn bnentlcmiliii.

Trañk
Lokalgatiiniit
Lokiilgatorna 1omradet gt: cnlikartadl tstaltning ochhcräknas ta matte
liga liafikmangtlcr. Norrtullsallcn (redas helt fran genomfartstralik.
NoI ra Stationsgatan
Gatan omvandlas till cn sainmanhiinigçmdc tadsgata och blir tillsammans med Solnavágcn stadsdclens barandc huvudgara som kan komma
att trafikeras med nzirmarc Zl] (DUOfordon/dvgii

(ti/d), vilket ungefärli-

gen motsvarar nuvarande trafik pa Fluininggiitzin.Gatan skall l planfur-

slagcl
aventralikeras
in'bussari 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 inncbär att den totala tral-ikmangdci-naanda 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 mustbcl/.1st.\dedcl 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
bElHml anp
is till trañkbelzistningcn och hcla strackan m' IL‘studc—
ras noggrant i detta zixscenclc.
l lcla stråket knmmcr att trahkeras av bussar, vilket nodvändiguöt sarskilda utrymmen for lxusshallplatser.l or att undvika oicrbelastadc korsningar ar mn busskorfalt onski arch lLn:riktigt qkclstrak lopcr OCksn
längs gatan. lasizighetcrnalängs gatan skall ges iingoringsmöjliglietcr.
'lkirsgatans nuV ande Scktion mud Ett kürfalt i vardera riktningen,
södcrgñcndc hu zirfalt, parkering_ enkclriktadc cykelbanor samt
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 körma. Till cirkulationsplatsen ansluter {cm ungar; den nya Svcavägen,
Anncrtnägcn, Uppsalavägen, Norra lanken och Sankt Eriksgatan.
(iirkulanonsplatscn bcdtims bli högt bclastzitloch undcr rusningstratik mycket hi [ut belastad. Ombyggnaden av Xorrtull öppnar moiligheten
att HvrraS\ eavagen langre norrut for att skapa cn luattrc anslutning till
stjärnplatsen, också ilcnua gaia far hög trañkluclastning.l det fortsatta arr
belct ska utFm-irinjngc-n
prö is med hiii yn till kollektivrrañkens behov.
Omlivggnailcn ax Xurrtull medfor att Sicavägen bchbxcr llvttas
Lillctr nytt laga liinurc norrut. Xorrtull ellcr Roslagstull kommer att
tillsammans fungera som cn iullstantlig tratikplats. Detta mcdfor att

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 samband 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 -ringstalkan också tillgodt tillkommer omkring 32 llllOkvm parkering for kontor.
Kollekth

trafik

Planforslagetförut ittet en 'r ngning avttinnelbanan fran Odenplan
till Norra Station/Karolinska

sjukhuset.

(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 «er forgrenas Xorrttillsallén
dels upp till K1/KS och cykelstraket genom södra Kl, dels vitlate ger
nom VaÅstraNorra Station fot att ansluta Llllbefintlig 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.llnorra 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.

Sl. har tagit Fram en idéstti-

die(larmrhligheterna
forenszulrm
utbyggnad
undersökts
ochkommer Konsekvenser
underiarenzoosatt n framEnr .ttid.ie.
om tunnelbana
intebyggs Risk
till omradet maste antalet btisslinier och hu hållplatser öka väsentligt.
De 'utom kan \ . a gator behöva breddas f r att inrymma busskütfált.
De gator som planeras att trafikeras av busstral-ikat Norra Stationsgatan_
Dalagatan, "Siukhusgtttsin", 'liwsgaian/Solnabron,
Tomtebodauigen

SH

: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-

samt Karolinskaiägen. Den planerade Citibanans station Odenplan
stallantle_ vilket kommer att behandlas iitlare i kommande detaljplanekommer att Fa en uppgång vid Vanadisvägen i oinradets (1X1]C(lCllJllTi\Process och Prodtiktionssketle. Flera av de l,votentiellaolvcks
.
.
forkni PPas med trans Iuorter I‘a Norra länken E4 E20 och Viittabanan
narhet Tunnelbanan och Citybanan kommer sannolikt inte att finnas i
omradet nar de forsta bot-nde llyttar In
ger mindre riskomratlen da oierdackningen fungerar som aiaknings-
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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 Klarastrandsleden, 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

kornpl tet kräver fördjupade studier sum omfattar saväl stadsbildssom 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 detaljplanen under hosten 2009.
'lill alla detaljplaner följer fördjupade miljökonsekvensbcskrivningat, xilka tar sin utgångspunkt i den MKB som följer fördjupningen av
översiktsplanen.

Planförslaget
7

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 Pagesty även
byggstat för Västra Norra Station.

7

Detaljplanearbetet für Norra Station har påbörjats och bcstar av tre
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

att:

Norra länken/ E4/ E20 däckas över från ett kvarter väster om
Solnabron till Norrtull
Med en överdäckning försvinner befintliga barriärer och
miljökvaliteten förbättras

7

Innerstadens

7

Ett generellt kvartersystem skapas som passar för både bostader och arbetsplatser

7

En av de Viktigastegatusträckningarnai öst-västligriktning

7

Fortsatt arbete
planer' "Centrala Norra Station”, "Västra Norra Station" samt ”Östra

för Norra Station innebär

7
7
7

gator förlängs norrut över kommungränsen

blir den nya ”Norrtu.llsallén” vars offentliga gröna rum anslut
ter till Hagaparken i öster och Karlbergs slottspark i vaster
Norrtullsallén fredas från genomfartstrañk. Den gestaltas för
gång och cykel som får sin fortsättning längs den nya
järnvägsbron över Noutul]
Centralt i Norra Stationsområdet utvidgas Norrtullsallén och
formar den nya triangulära "Norrtullsparken"
Norra Stationsgatan gesraltas som en sammanhängande huvudgata
Norrtull planeras som en sdärnplars i mötet mellan
Uppsalavägen, Sankt Eriksgatan och Sveavägen. Platsen utforw
mas som ett entrérum med de historiska tuLlhusenl fokus
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KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser
Solna och Stockholm har gemensamt funnit att de sammanragna kon*
sekvenserna av Körslagetkan medfora sadan betvdande m1li(ipu\erk2n
som avses i plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 18§ respektive mlljöljâllken (1kap 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 sammanfattning 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
Fiskaavgransningen 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 Litanfördet geografiska
omradet.
Vid bedömning av miljökonsekvenserna anvands en skala enligt följantle:

Studerade alternativ
_jamteplanforslager har ert nollalrernauv och jamförelsealternarix-identifierats 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
7

tunnelbana byggs
bebyggelse Lippforslangs Norra Stationsgatan enligt vad som at
möjligt med ha '_vntill buller och riskznstand
östra KS utvecklas med en blandad stadsbebvggelse och fiåriiit
ningar gots pa Kl-omradet.

7

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 Lillomradet
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.

o

Ingen

Att befintlig struktur l›e\aras pa KS-nmradet leder till att sjukhusverksamheten reduceras på grund av att verksamheten forrgilr i icke
andamalsenliga lokaler. Till foljd av detta blir markanvändningen bade

I

Liten

inom KS-omradet

o

.Nattlig

I

Stor

sexing är beroende av det niira samarbetet med universitetssjukhuset
Nollalternativet har darför utretts mycket översiktligt.

och inom Kl-omradet

osaker, da KI för sin lokali-
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Utbyggnadav bostäderoch xcrksixnthctcri goda kolleltirtrtzñklagcrw
gynnar kolleLmTresandeistallet for lnlrcs/andcvilket spararglobal: l
rurresurserochminskatutslappav klimatg r. Ett stort utbud av service
och omradet:lägeintill gtönomratlctnnmsoc saminskaresornamed [HI
jamlört med om motsvarandeexploateringskulleskei ett annatlaga.

Buller
Planförslagct —bfltrnfiklmflur
låullcrlucrälcningathar gjorts för planfö 'lagat (samråtlsversioncn),
lamftirclscalternarjx' och nollaltcrnaliv 'om i sin ht.-ihct uednvi
l

Inlljökonsekvenslaeslcrivningcn.
(Övcrdackningetu
av Nuna lanken/
li4/li2O

och Vartabanan förlliittrnl' bullersittxatjonen v; cntligt innm

Norra Statjunsområdetoch dc dal/ar v Karolinska som granar mot
Nnrr limken/E4/E20. Bullcrnn cr över 70dB(A) ekvivalentvid
sad k arstar för angränsandebu} _uclse
vasterom tunnclmynningcn
vid Snlnabton,für bebyggelsepa lxarolinskainstitutet med tasadmot
.\0rra Iiinken/E4/E20, ldngs Sr>]nn\'dgcnoch Vld Äotttullsplats n,
Rikn ardet 55 clB(.\) \id fasadincrskritls längsalla de stora gatorna i
planfüirslaget.
Xnllaltcrnatix

UYCn)far bulleniirden

civcr 55 dlå(.\) för fasader som x-antlct sig mot

Solnavagen,Norra Stationsgatan,Sankt Eriksgatan,Norttullsplatscn
och Sveavägen.
l pimförelsealtetnativctmojliggörs omclamngav Karolins A Dar
Karolinska förtätas 1'-Ar
fasaderpa planeradekvarter mot Norra lanken/F4/E20

bullcrnivflcr över

70dU(1\). Kvarteren fungerar som bul-

lcrs armarVilket in' till fördel för bebyggelseinne i omradet.
Planförslaget - hcliknptcrluullcr
Planförslagetinnebaratt hclikoptcrplattotna flyttas inom omradetjiimr
fritt med nOllalTErnnLlYCL
Nollalternativ

I nollalternativet b_ vgs inget nytt universitetssjukhusoch antalet
hclikoptcrrdrelser ar sannolikt färre an om ctt n_\tt slukhus lnggs.
Helikopterplattanhggcr ocksal ctr annat lägelängrein 1siukhusnnuradet. Norra Statinnsomradct kommer att stems av helikop[L'rbullL'r .han

mmtrafikbullrer dominerar.
och iamftirclscalternativ

I nollalternativetoch pimforelst-alturnarixet
iir bullernivacrnabetydligt
lmgre generellt.Kring Xntrtullsplatsun ligger de ekvivalcntamvactna
90

inom de centraladclztrngtav Karolinska ar nivåernaunder 51)tllå(x\).
Planctatlbebyggelseinom Norra Stationsomradct(gallerbada;Iltctnzi-

m ct 'U dB(A) vid fasad. Åvcn lnggnatlcr natmast Norra länLcn/l-Z-l/
lill! och inom Karolinsl. institutet har bullermvacr Over "'11dB(;\).

jamforclseulternatix-ct

Antalet hehkopterrötelserar sannolikt h are an 1 ntullztlternatnctoch
medför sammabullerstornungsom 1planf rslaget.Buller fran luiltrçiñkcn 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

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 jamforelsealternativet 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 oskyddade 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 Stationsgatan gäller också fortsatt riskhantering.
Ilelikoptertrañken

pa Karolinska

fortgår

i jämförelsealternarivet,

medan omfattningen av trafiken bcdoms bli mindrei nollalternativet.

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 effekter för personer som bor eller vistas inom planområdet.
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