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Sammanfattning
Bakgrund
Landstingsfullmäktige beslutade 2011 om inriktningen för framtidens hälsooch sjukvård. I juni 2012 togs besluten om en tioårig investeringsplan och det
första steget i genomförandet av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården.
Investeringsplanen rymmer stora satsningar på akutsjukhusen för att möta
ökade behov av hälso- och sjukvård. Stockholm beräknas växa kraftigt under
de kommande åren. Detta får stora konsekvenser för hälso- och sjukvården,
som enligt Framtidsplanen ska utökas, utvecklas och komma närmare
patienten.
Framtidsplanen är den största satsningen någonsin. Den omfattar hela vården i
alla delar av Stockholms län. De stora akutsjukhusen i Stockholms län renodlar
och förstärker sina verksamheter för att ge vård till de patienter som behöver
sjukhusens resurser.
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Föreslagna investeringar för Södersjukhuset är en ny behandlingsbyggnad,
innehållande bland annat akutmottagning, operation och sterilcentrum samt en
ny vårdbyggnad för att modernisera vårdavdelningarna.
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjligöra en utbyggnad av Södersjukhuset. I
detaljplanen ingår bland annat möjligheter för en ny behandlingsbyggnad, en
ny vårdbyggnad, ambulansangöring samt byggnader för teknisk försörjning.
Miljöbedömning
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL eller MB att en
miljöbedömning behöver göras. Storstockholms Brandförsvar, Stockholms
Stadsmuseum och Miljöförvaltningen har lämnat underlag för
behovsbedömningen som ger stöd för aktuell bedömning.
Preliminär tidplan
Start-PM
Samråd
Granskning
Antagande

Juni 2013
22 nov 2013 – 17 januari 2014
2:a kvartalet 2014
4:e kvartalet 2014
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Inledning
Handlingar
Planhandlingar
Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Där höjder förekommer
redovisas dessa i höjdsystemet RH2000. Till planen hör denna
planbeskrivning. En illustrationsbilaga har tagits fram som i större format
samlat innehåller illustrationsplan, sektioner, solstudier, flygperspektiv samt
redovisning av viktiga vyer där både nuläget och föreslagna förändringar
illustreras.
Utredningar
Utredningar som tagits fram under planarbetet är
− Trafik-PM (ÅDT AB 2013-11-11)
− Bullerutredning (ÅF 2013-10-01)
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Medverkande
Planen är framtagen av stadsbyggnadskontoret genom Per Anders Olsson och
Ronnie Kristola. Från Locum har Anna-Pia Lundberg och Johnny Carlsson
deltagit. Illustrationer har tagits fram av White arkitekter. Referenser från
exploateringskontoret är Martin Calmtorp och från trafikkontoret Josefine
Weinberg.
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjligöra en utbyggnad av Södersjukhuset. I
detaljplanen ingår bland annat möjligheter för en ny behandlingsbyggnad, en
ny vårdbyggnad, ambulansangöring samt byggnader för teknisk försörjning.
Plandata
Läge, areal, markägoförhållanden
Planområdet är drygt 2 ha stort och består i huvudsak av del av fastigheten
Södersjukhuset 10 som ägs av Stockholms läns landsting. Även mindre delar
gatumark, Södermalm 1:12 och Södermalm 1:19 (Stockholms stad) ingår.
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Planområdets läge och ungefärliga avgränsning.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Översiktsplanen redovisar områdets pågående markanvändning som
innerstadsbebyggelse. Översiktsplanens strategier innebär att centrala
Stockholm ska fortsätta att utvecklas. Utvecklingen av Södersjukhuset stämmer
väl överrens med översiktsplanen bland annat genom Strategi 1 och Strategi 4.
Strategi 1 - Fortsätt att stärka centrala Stockholm, innebär att en tät stad i de
centrala delarna av regionen i flera avseenden främjar en hållbar utveckling.
Strategi 4- Främja en levande stadsmiljö i hela staden, innebär att
stadsbyggandet även framöver ska hantera utmaningen att värna Stockholms
skönhet och karaktär samtidigt som staden växer och förändras. Vägledningen
är att ny bebyggelse infogas med omsorg om stadslandskapets helhetsverkan.
Ny bebyggelse ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och så att den
bidrar till en attraktiv helhet. Karaktärsskapande bebyggelse ska bevaras och
förnyas varsamt.
Stockholms byggnadsordning
Stadsbyggnadskaraktären för Södersjukhuset är institutionspark. Ny
bebyggelse kan enligt byggnadsordningen ske på institutionsparkens villkor.
Det gröna rummet ska vårdas och vidmakthållas.
Detaljplan
För området gäller Dp 88114, laga kraft 1992-10-21. Planen medger
användning för vård i den aktuella delen av fastigheten. I den aktuella delen
finns restriktioner för byggnadshöjd samt nivåer för lägsta schaktningsdjup. En
liten del av området berörs också av tilläggsplanen TDp 94123 som
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möjliggjorde en ny helikopterplatta 1995. För aktuellt planområde innebär
tillägget att sjukhusbyggnaders fasader mot helikopterplattan ska dämpa buller
från heliktoptertrafik till en inomhusnivå i vårdrum om högst 45 dB(A).
Kommunala beslut i övrigt
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 juni 2013 §16 att ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet. Därutöver anförde
stadsbyggnadsnämnden att det i planarbetet ska utredas om den tillkommande
bebyggelsens låga delar kan kompletteras med bostäder.
Riksintressen
Stockholms innerstad med Djurgården är av riksintresse för kulturmiljövården
och planområdet ingår i riksintresseområdet.

Förutsättningar
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Natur
Mark och vegetation
Södersjukhuset ligger på en höjd som reser sig över stadslandskapet. Söderut
sluttar berget kraftigt ner mot Årstaviken och dess strandpromenad. Marken
inom planområdet är till största delen hårdgjord. I planområdets norra del,
mellan sjukhusbebyggelsen och bostäderna utmed Tantogatan, finns en mindre
öppen yta med karaktär av sjukhuspark med en del vegetation. Planområdet har
inte några höga naturvärden.
Geotekniska förhållanden
Markförhållanden
Marken består av berg (byggnadsgeologisk karta 1980). Under planområdet
finns två tunnlar.
Markradon
Risk för markradon är inte utrett, utan säkerställs inför byggnation.
Hydrologiska förhållanden
Miljökvalitetsnormer för vatten
Planområdet är beläget inom avrinningsområdet för Årstaviken Mälaren. Enligt
VISS augusti 2013 har Mälaren-Stockholm god ekologisk status men uppnår ej
god kemisk ytvattenstatus. Årstaviken som del av Mälaren har sannolikt sämre
status men information om detta finns ännu inte.
Dagvatten
Området består idag till övervägande del av hårdgjorda ytor fördelat på markoch takytor. Mängden grönyta med markinfiltration är mycket begränsad.
Dagvatten från sjukhusområdes västra delar avleds till Stockholm vattens
ledningsnät i Marmorgatan respektive Jägargatan. Ledningsnätet utgörs av
kombinerade spill- och dagvattenledningar. I Jägargatan är avloppsnätet utökat
med en parallellt liggande separat dagvattenledning.
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Befintlig bebyggelse
Södersjukhuset består av tydliga volymer med slanka gavelmotiv mot
Årstaviken. Det uppfördes 1937-44 och är ett karaktäristiskt exempel på
funktionalismens ideal om ljus och luft, vilket kommer till uttryck både i dess
rationella struktur och i dess placering på berget ovanför Årstaviken. Det
ritades av Herman Imhäuser och var då det uppfördes landets största sjukhus
med 1000 sängplatser.

Befintliga byggnader som berörs av förslaget.
I den aktuella delen av planområdet, i sydväst, behöver en del befintlig
bebyggelse rivas eller byggas om för att möjliggöra en ny ändamålsenlig
behandlingsbyggnad, en effektiv vårdbyggnad samt ett omarbetat
försörjningskvarter. Befintligt Hus 19 liksom befintligt Hus 39 är uttjänta och
lämpar sig inte måttmässigt och funktionsmässigt för modern vård och behandling.
Även för det nya försörjningskvarteret ersätts eller byggs befintlig bebyggelse
om. Här handlar det om mindre byggnader med olika ålder som i dagsläget
bland annat innehåller panncentral, verkstad, driftcentral, tvättsil, ställverk,
sopsug, tvättsug och syrgasförsörjning.
Stadsbild
Södersjukhuset består av tydliga volymer med slanka gavlar. Bebyggelsen är
av institutionskaraktär i funktionalistisk stil placerad med ljus och luft i gröna
ytor. Sjukhuset ligger på en höjdrygg i östvästlig riktning och är tydligt
exponerat på Södermalm, framförallt mot söder.
Väster om sjukhuset ligger de storskaliga, svängda, bostadshusen intill
Tantolunden. De är välkända, karaktäristiska, byggnader uppförda under 1960talet. Direkt norr om planområdet, inom Södersjukhuset 9, finns
bostadsbebyggelse från 1950-tal. Bebyggelsen består av en hög del; 17-18
våningar, och en lägre del; tre våningar kringbyggd runt en gård.
Ursprungligen byggdes husen som personalbostäder för sjukhusanställda.
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Sedan 1990-talet har närområdet bebyggts med nya bostäder. Det är
bebyggelse som vänder sig mot gata vid Ringvägen, Tantogatan och utmed
torget vid Södersjukhusets entré. Bebyggelsen har här en skala i huvudsak
mellan 5-8 våningar och har till största delen utförts i puts.
Södersjukhusets västra del, vid befintliga försörjningsbyggnader är bebyggd
med mindre byggnader från olika tidpunkter. Detta område har byggts om och
till när funktionen behövts vilket lett till en relativt rörig miljö, huvudsakligen
hårdgjord och utan passagemöjligheter.
Kulturhistoriska värden
Stockholms stadsmuseum skriver i underlag för behovsbedömning (2013-0527) att anläggningen har ett samhällshistoriskt värde och ett visst
kulturhistoriskt värde och har gulklassat befintlig bebyggelse. Den
muromgärdade park, den kontemplationsplats, som finns inom området utgör
enligt stadsmuseet ett värdefullt inslag i den storskaliga bebyggelsemiljön som
bör bevaras och rustas upp. Stadsmuseum skriver att en dokumentation av
området och av enskilda byggnader behöver göras innan bebyggelse rivs.
Stockholms stadsmuseum skriver också att en framgångsfaktor för projektet är
att bebyggelsens höjd anpassas så att omgivande bebyggelse och stadens
silhuett som är särskilt betydelsefull från söder, inte påverkas negativt.
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Gator och trafik
Gatunät och motortrafik
Södersjukhuset angörs av besökare via Sjukhusbacken och det entrétorg som
finns vid sjukhusets entréer. På torget finns nedfart till garage, taxiplatser och
busshållsplats. Även ambulanstransporter sker idag via Sjukhusbacken till
sjukhusets östra del.
Sjukhusets västra delar, planområdet, angörs via Tantogatan och vidare till
Jägargatan eller Marmorgatan. Trafik till denna del av sjukhuset är främst
transporter till och från sjukhuset.
Till detaljplanen har ett Trafik-PM tagits fram (ÅDT AB 2013-11-11). I
materialet finns befintliga trafikförutsättningar redovisade. Det pågår, i enlighet
med Stockholms stads Framkomlighetsstrategi (Trafikkontoret augusti 2012)
ett medvetet och långsiktigt arbete med att minska bilåkandet lokalt och
regionalt i Stockholm. Bilresandet i innerstaden och i angränsande områden har
minskat sedan 2003. På Södermalm med upp till 30 % i vissa
trafikräknepunkter. Situationen antas främst bero på införandet av trängselskatt
och utbyggnad av Söderledstunneln, men ytterligare faktorer påverkar. På
Tantogatan, sträckan mellan Marmorgatan och Ringvägen har
vardagsdygnstrafiken minskat från 4500 (2004) till 3600 (2013).
Inom sjukhuset finns idag ca 880 parkeringsplatser varav merparten är belägna
i parkeringsdäcket vid Sjukhusbacken. Platserna är fördelade på personal,
besökare och rörelsehindrade. Beläggningen är ca 85 %.
Locum och Södersjukhuset arbetar strategiskt för ett hållbart resande. Som en
del i detta arbete håller en parkeringspolicy att arbetas fram. Avsikten är att

SAMRÅDSHANDLING
DNR 2013-05653
SID 9 (20)

effektivisera användningen av tillgängliga p-platser, att öka tillgängligheten till
parkeringsplatser för besökande och att prioritera hållbart resande i
trafikförsörjningen av sjukhuset. Arbetet riktar sig framförallt mot sjukhusets
personal för att förbättra för patienter och besökare.
Gång- och cykeltrafik
Antalet kollektivtrafikresenärer, fotgängare och cyklister ökar i centrala
Stockholm (för cyklingen med omkring 10 % per år). Stockholms stad satsar
på gång- cykel och kollektivtrafik vilket på sikt kommer innebära ytterligare
ökning på biltrafikens bekostnad.
Sjukhusets centrala läge i staden gör att tillgängligheten är mycket hög i
förhållande till stora delar av befolkningen. Regionala cykelstråk går via
Årstabron och Tantogatan, samt utmed Ringvägen.
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Cykelpareringar sker inom och i anslutning till sjukhusområdet idag delvis på
anlagda cykelplatser och delvis på spontana platser. En normaldag under
sommarhalvåret beräknas ca 450 cyklar vara parkerade i eller i anslutning till
området.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafikförsörjningen vid Södersjukhuset är mycket god.
Sjukhusbacken/Entrétorget trafikeras av buss 3, 74 och 164. Tantogatan
trafikeras av buss 43 och Ringvägen av buss 4 och 94. Det är ca 400 meter att
promenera till pendeltåg vid Södra station, och ca 1 km till tunnelbana vid
Skanstull respektive Zinkensdamm.
Störningar och risker
Förorenad mark
Inom Södersjukhuset har det funnits en förbränningsanläggning som kan ha
lämnat föroreningar efter sig i byggnaden och i marken. (Miljöförvaltningen
2013-05-14).
Buller, vibrationer
Buller inom eller i anslutning till planområdet alstras av helikopterflygningar,
tågtrafik på västra stambanan och trafik på omgivande gatunät.
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Planförslag
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Övergripande
Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av Södersjukhusets västra del. Behoven
är att skapa en ny behandlingsbyggnad med ny vuxenakut, en ny vårdbyggnad
samt ett delvis nytt och omarbetat försörjningskvarter. Andra tillkommande
funktioner kan bli aktuella över tid och området planläggs för vårdändamål.
Den nya behandlingsbyggnaden med ny akutmottagning nås via en ny
entrébyggnad mot sjukhustorget/Sjukhusbacken. Två nya gator föreslås, en
allmän lokalgata mellan sjukhusets försörjningskvarter och kv Tvätteriet samt
en intern gata på kvartersmark som på liknande sätt binder samman Jägargatan
med Marmorgatan längre söderut.

Illustrationsplan. Detaljplan möjliggör utbyggnad av Södersjukhuset i dess
västra del. Nya byggnader illustreras i vitt. En ny allmän gata planeras mellan
kv Tvätteriet och Södersjukhuset.
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Ny bebyggelse
Akut- och behandlingsbyggnad
Akut- och behandlingsbyggnaden planeras bli ca 22 000 m2 stor och domineras
av operationsavdelningar, akutmottagning och ambulanshall. Barnakuten
kommer dock att vara kvar i sjukhusets östra del, i vuxenakutens nuvarande
lokaler. Akut- och behandlingsbygganden underordnas vårdbyggnaden och
andra dominerande delar av sjukhuset i fråga om byggnadshöjd och ges på
plankartan bestämmelse om byggnadshöjd samt nockhöjd under vilken
byggnadens teknikutrymmen ska inordnas. Delar som behöver sticka upp över
taket som skorstenar och antenner räknas inte in i begreppet nockhöjd.
Vårdlokaler ska anordnas under byggnadshöjden och teknikutrymmen under
nockhöjden. Vårdlokalernas höjd har avvägts gentemot det befintliga
sjukhusets utformning. En generell bestämmelse på plankartan reglerar att
endast teknikutrymmen anordnas ovan byggnadshöjden.

Godkänt dokument - Susanne Werlinder, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013-11-14, Dnr 2013-05653

För att samspela med Södersjukhusets karaktär är det viktigt att ny bebyggelse
utförs med platta tak. En bestämmelse på plankartan reglerar därför största
takvinkel. Byggnadens färgsättning föreslås följa Södersjukhusets befintliga
ljusa färgskala.
En ny akutentré för gående binder samman den nya behandlingsbyggnaden
med sjukhusets entrétorg vid Sjukhusbacken. Härifrån nås akutmottagningen
för besökare med bil, till fots eller med kommunala transportmedel. Byggnaden
föreslås även kunna innehålla obduktion och kapell. Dessa byggnader
möjliggörs av gällande plan och planläggs därför inte.

Ovan: Flygfoto
över möjlig
utveckling enligt
planförslaget.
Illustration:
White arkitekter.
Höger: Befintliga
förhållanden.

Godkänt dokument - Susanne Werlinder, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013-11-14, Dnr 2013-05653

SAMRÅDSHANDLING
DNR 2013-05653
SID 12 (20)

Överst: Illustration av möjlig
utformning enligt
planförslaget. Till höger i
bilden redovisas nya
vårdbyggnaden, till vänster antyds det nya försörjningskvarteret och i
mitten den nya behandlingsbyggnaden med ny ambulanshall. Den lilla
bilden redovisar befintliga förhållanden.
Vårdbyggnad
Som en förlängning av sjukhusets huvudaxel föreslås en ny vårdbyggnad om
ca 16 000 kvadratmeter parallellt med den nya behandlingsbyggnaden.
Vårdbyggnaden ska ge effektiva vårdavdelningar med möjlighet till ca 150
moderna vårdplatser. Den nya byggnaden ersätter en befintlig som pga. för små
mått och dåliga samband med det befintliga sjukhuset inte är funktionell för
modern vård.
Vårdbyggnaden kan byggas samman med behandlingsbyggnaden via
länkbyggnader som säkerställer viktiga flöden mellan akut, operation och
vårdavdelningar.
Vårdbyggnadens placering och höjd följer den mycket långa och för
Södersjukhuset karaktäristiska befintliga byggnadskroppen. Fasaduttrycket
inordnas i den strama, ljust färgsatta sjukhusarkitekturen. Mötet mellan det nya
och det befintliga markeras främst med hjälp av skillnader i huskropparnas
tjocklek, där vårdbyggnadens östra hörn framträder framför den befintliga
fasaden. Vårdbyggnadens höjder regleras med bestämmelse om byggnadshöjd
samt nockhöjd under vilken byggnadens teknikutrymmen ska inordnas. Likt
Södersjukhusets övriga byggnader utförs ny bebyggelse med platta tak vilket
regleras på plankartan. Vårdlokalernas höjd har avvägts gentemot det befintliga
sjukhusets utformning. En generell bestämmelse på plankartan reglerar därför
att endast teknikutrymmen anordnas ovan byggnadshöjden.
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Försörjningskvarter
Intill Jägargatan och kvarteret Tvätteriet finns det nuvarande
försörjningskvarteret som består av ett antal byggnader innehållande bl. a
reservkraft, driftcentral, panncentral, sop- och tvätthantering. Byggnaderna är i
behov av upprustning och ligger till viss del i vägen för planerade
verksamheter. En ny rationell försörjningsbyggnad föreslås hysa merparten av
funktionerna och ambitionen är att skapa ett kompakt kvarter som omges av
gator. Lösningen bidrar till att skapa en mer ordnad stadsbild och en
sammanhängande gatustruktur. Detaljplanen styr inte verksamheten i detalj
utan inom försörjningskvarteret möjliggörs även kompletterande bebyggelse
som kan innehålla sjukhusets övriga verksamheter såsom kontor, utbildning
eller vård. Sammantaget bidrar den nya bebyggelsen och utemiljöerna till en
upprustning av denna del av Södersjukhuset. Inriktningen är att
försörjningskvarteret, som avgränsad bebyggelse inom Södersjukhuset, ges en
från sjukhuset avvikande gestaltning som på sikt kan bidra med kvaliteter för
stadsrummen runt kvarteret.
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Bebyggelsens höjd regleras på plankartan med byggnadshöjd samt nockhöjd
under vilken byggnadens teknikutrymmen ska inordnas. Delar som behöver
sticka upp över taket såsom skorstenar och antenner räknas inte in i begreppet
nockhöjd. Likt Södersjukhusets övriga byggnader utförs ny bebyggelse med
platta tak vilket regleras på plankartan.
Bilderna nedan redovisar hur försörjningskvarteret kan utformas på sikt och
ska främst läsas som volymstudier. Det finns osäkerheter i sjukhusets framtida
behov och var den teknikutvecklingen som påverkar sjukhusets tekniska
försörjning leder varför förändringar är troliga över tid.

Ovan: Illustration av
möjlig utformning av
försörjningskvarteret
intill kv Tvätteriet och
Jägaregatan.
Till höger befintliga
förhållanden.
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Vy från Marmorgatan. Överst illustration av möjlig utforming av ny
bebyggelse och ny lokalgata. Till höger i bild syns befintliga bostäder i
kvarteret Tvätteriet och längst till vänster i bild skymtar den nya akut- och
behandlingsbyggnaden. På den lilla bilden redovisas befintliga förhållanden.
Utvecklingsscenario
Områdets omdaning inleds sannolikt med att entrébyggnaden,
behandlingsbyggnaden, försörjningsbyggnaden samt den nya lokalgatan intill
kv. Tvätteriet byggs. Tillfälliga, provisoriska lokaler kan behöva uppföras som
evakueringslokaler innan projekten kommer igång. Vårdbyggnaden och
kompletterande kontors- utbildningslokaler i försörjningskvarteret förväntas
uppföras på längre sikt när möjligheter och behov finns.
Gator och trafik
Gatunät och trafik
En ny allmän lokalgata föreslås binda samman Jägargatan och Marmorgatan
söder om det befintliga bostadskvarteret Tvätteriet 1. Gatan föreslås planteras
med träd och gatuparkering möjliggörs. Inom sjukhusområdet, på kvartersmark
söder om försörjningskvarteret, planeras ytterligare en gata som på liknande
sätt binder samman Jägargatan med Marmorgatan. De nya gatorna bidrar till att
göra verksamheterna mer tillgängliga och samtidigt underlätta orienterbarheten
i området.
För korsningen Tantogatan, Jägargatan föreslås en ombyggnad och
omreglering som innebär att fordon på Tantogatan söderifrån får väjningsplikt.
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Sjukhusets nya behandlingsbyggnad med akutmottagning innebär omdirigering
av både patienter och ambulanstrafik. Patienter som kommer till fots, med
kollektivtrafik, taxi eller egen bil dirigeras till entréplatsen via Sjukhusbacken.
Ambulanstrafiken leds in via Tantogatan och upp Jägarbacken till
ambulansentrén. Idag är antalet ambulanstransporter ca 104 per dygn, varav ca
4 till barnakuten. Av dessa är ca 25 procent sk. ”blåljustransporter”. Övriga
transporter kör utan ljus och ljud. Ambulanstransporter till barnakuten (ca 4
st/dag) kommer även fortsättningsvis ske via Sjukhusbacken. I situationen
2018, när sjukhuset är utbyggt, kommer verksamheten att öka med mellan 15
och 20 %, vilket innebär att akuttransporter och varutransporter kan väntas öka
i samma omfattning. Totalt sett bedöms dock biltrafikmängderna att minska till
och från sjukhusområdet, såväl i Sjukhusbacken som på Tantogatan. (ÅDT
2013-11-11).
Gång- och cykeltrafik.
På den nya lokalgatan gynnas gång- och cykeltrafiken genom generös
gångbana och en körbana där motorfordon och cyklar kan samsas. Gatan
förbättrar orienterbarheten när avståndet mellan Södersjukhuset och
bostadskvarteret Tvätteriet ökar och det visuella och fysiska sambandet stärks.
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Jägargatan föreslås också kompletteras med en gångbana på västra sidan av
gatan på väg upp mot Södersjukhuset för att underlätta för fotgängare att ta sig
igenom sjukhuset södra del.
Detaljplanen säkerställer genom x-bestämmelse på plankartan allmänhetens
möjlighet att passera mellan Marmorgatan och Sjukhusbacken där sjukhusets
entréer, busshållsplats och visst serviceutbud finns.
Locum och Södersjukhuset arbetar strategiskt för att öka andelen gång- och
cykeltrafikanter riktat framförallt mot sjukhusets personal. En viktig faktor är
då att arbeta med parkering, både för bilar och cyklar:
Parkering - Bilar och cykel.
Som en del i Locums och Södersjukhusets strategiska arbete för ett hållbart
resande arbetas en parkeringspolicy fram. Ett av målen med policyn är att
kunna genomföra förändringarna på Södersjukhuset utan att anlägga några
större nya bilparkeringar. Antalet bilparkeringsplatser förväntas minska med ett
50-tal när parkeringsytor tas i anspråk. Arbetet med parkeringspolicyn riktar
sig framförallt mot sjukhusets personal och ska förbättra för patienter och
besökare. I policyn ingår bl. a. förslag på utformning/lokalisering av
bilparkering och cykelparkering. Nya cykelparkeringar på mark och under tak
föreslås. Bebyggelsen och utemiljöer ska planeras och byggas så att gång- och
cykeltrafikanter gynnas. Den nya parkeringspolicyn för Södersjukhuset
planeras klar och genomförd våren 2014 (ÅDT AB 2013-11-11).
Tillgänglighet
Att sjukhuset ska göras tillgängligt för olika målgrupper och att det ska vara
lätt att orientera sig i området är en viktig utgångspunkt för anläggningen.
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Konsekvenser
Behovsbedömning
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL(2010) 4 kap 34§
eller MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver göras.
Planförslaget överensstämmer med gällande översiktplan. Planförslaget
bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar
eller förordningar. Den planerade verksamheten bedöms inte medföra väsentlig
påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa.
De miljöfrågor som har betydelse för projektet har studerats under planarbetet
och redovisas i planbeskrivningen.
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Dagvatten, Miljökvalitetsnormer för vatten
Vid ny- och ombyggnation inom området föreslås dagvatten separeras från
spillvatten. Nya ledningar för spill- och dagvatten ansluts till det befintliga
ledningsnätet i Marmorgatan respektive Jägargatan. Där det är möjligt och
kapacitet är tillräcklig ska dagvatten ledas till Stockholm Vattens
dagvattensystem i Jägargatan.
Möjligheterna att öka lokal infiltration är mycket begränsad.
Ambitionen är att den framtida dagvattenbelastningen från området inte skall
överstiga belastningen före omdaningen. Fördröjningsåtgärder och lokalt
omhändertagande utförs där så är möjligt. Mängden är dock begränsad.
Vidare är ambitionen är att när det är lämpligt ska ny bebyggelse förses med
någon typ av växttak i fördröjningssyfte. Även möjligheterna att förlägga
fördröjningsmagasin i nya gator kan utredas vid genomförandet av planen.
Inom försörjningskvarteret kommer påfyllning av reservkraftgeneratorernas
dieseltankar att ske med tankbil. Påfyllningsplatsens yta ska utföras med tät
markbeläggning med doserad lågpunkt. Brunn i lågpunkten ansluts till
oljeavskiljare.
Årstaviken omfattas av miljökvalitetsnormer och det är det viktigt att planens
genomförande inte medför en negativ påverkan på vattenkvaliteten.
Planförslaget bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå
miljökvalitetsnormerna för vatten eftersom näringsämnen eller förorenande
ämnen inte tillförs Årstaviken.
Byggherren får inte genom val av byggnadsmaterial förorena dagvattnet med
tungmetaller eller andra miljögifter.
Stadsbild
Det omarbetade försörjningskvarteret bidrar i kombination med utbyggnad av
ny lokalgata till en mer ordnad stadsbild med en sammanhängande
gatustruktur. Förslaget innebär genom ny bebyggelse och omarbetade
utemiljöer en upprustning i denna del av Södersjukhuset.
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Vårdbyggnaden och behandlingsbyggnaden har inordnats i Södersjukhusets
struktur med klara volymer med tydliga gavelmotiv placerade med ljus och
luft. Nya höjder har avvägts gentemot omgivande höjder men innebär, då de
föreslås högre än de byggnader de ersätter, en påverkan på upplevelsen av
sjukhuset i dess västra del. Den nya bebyggelsens höjder har planerats så att de
lägsta delarna ligger ned mot befintliga bostäder i norr och att dess högsta delar
ligger högst upp på berget i söder. På så sätt förstärks topografin och
Södersjukhusets huvudaxel som dominerande element högst upp på berget
behålls och stärks. Den nya vårdbyggnaden kommer genom en jämn höjd
upplevas som en förlängning av Södersjukhusets huvudbyggnad.
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På avstånd innebär förslaget att tilläggen läses ihop med övriga delar av
Södersjukhuset till en sammanhållen helhet. På närmare håll finns frihet att
genom att arbeta med gestaltningen göra de nya tilläggen avläsbara vilket kan
bli en positiv konsekvens vid genomförandet.

Vy från sydväst. Förslaget överst och befintliga förhållanden nedan.
Kulturhistoriskt värdefull miljö
Den nya bebyggelsen har avvägts att följa Södersjukhusets befintliga höjd mot
söder. Avvägningen bedöms innebära att projektet inte påverkar silhuetten på
ett betydande negativt sätt.
Ambitionen är att kunna behålla delar av den muromgärdade park, den
kontemplationsplats, som stadsmuseet nämnt som ett positivt inslag i miljön.
Berört område behöver dock projekteras för att kunna fungera tillsammans med
kapell, angöring och framtida kontemplationsplats och det kan därför behöva
ändras.
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En dokumentation av området och av enskilda byggnader ska göras innan
bebyggelse rivs.
Störningar och risker
Buller
En bullerutredning har tagits fram av ÅF 2013-10-01. Sammanfattningsvis
innebär förslaget inga hörbara förändringar för intilliggande bostäder. De
tillkommande ambulanstransporterna på Tantogatan och Jägargatan påverkar
den ekvivalenta ljudnivån vid bostäder endast försumbart, <0,1 dB. Som en
jämförelse kan nämnas att 1 dB upplevs som en knappt hörbar förändring, 3 dB
motsvarar en fördubbling av mängden trafik och att ca 9 dB upplevs som en
fördubbling av ljudnivån. När det gäller maximalnivån blir den oförändrad då
det även fortsättningsvis kommer vara tågen och lastbilarna för varutransporter
som ger de högsta ljudnivåerna vid bostäder.
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Farligt gods på järnväg
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana
egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods. Enligt
länsstyrelserna ska riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av
detaljplaner inom 150 meters avstånd från farligt godsled. Närmaste byggnad
inom planområdet ligger ca 130 meter från järnvägen. Mellan sjukhuset och
järnvägen finns ett flertal befintliga bostadshus.
Utredningar avseende riskexponering från järnvägen i denna del av staden har
nyligen tagits fram. Utredningen (DP Sjövik 5, COWI, 2012-11-26
Komplettering) visar låga risknivåer avseende farligt godsolyckor för boende
på ett närmare avstånd (ca 80 meter från järnvägen).
Stadsbyggnadskontoret bedömer därför att inga åtgärder krävs med avseende
på risker med farligt gods på järnvägen.
Verksamheten
Inom Södersjukhusets verksamhet hanteras kemiska ämnen och medicinska
gaser. Tillstånd krävs för hantering av brandfarlig vara. Sjukhusövergripande
rutiner finns för säker kemikaliehantering och är väl inarbetade i verksamheten.
Rutinerna inkluderar hantering av kemikalieolycka. Södersjukhusets
verksamhet är anmälningspliktig och har villkor fastställda av
tillsynsmyndigheten Stockholm stad. Till reservkraftverket hanteras diesel.
Den befintliga hantering och eventuella förändring inom sjukhusverksamheten
bedöms innebära små risker för omgivningen.
Ljusförhållanden och lokalklimat
Solstudier både för befintliga förhållanden och planförslaget har tagits fram av
White arkitekter. De omfattar Höst/vårdagjämning samt sommarsolståndet och
finns redovisade i Illustrationsbilagan. Studierna visar sammanfattningsvis att
planförslaget innebär mycket små förändringar för omkringliggande bostäder.
De byggnader som dominerar skuggbildningen i området är redan befintliga
byggnader.
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Tidplan
Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande med följande preliminära
tidplan:
Start-PM
Samråd
Granskning
Antagande

Juni 2013
22 nov 2013 – 17 januari 2014
2:a kvartalet 2014
4:e kvartalet 2014

Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning
Stadsbyggnadskontoret upprättar detaljplan och ansvarar för
myndighetsutövning vid bygglov.
Lantmäterimyndigheten ansvarar för fastighetsbildningsåtgärder.

Godkänt dokument - Susanne Werlinder, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013-11-14, Dnr 2013-05653

Locum/SLL, ansvarar för genomförandet av åtgärder på kvartersmark.
Genomförandet och dess konsekvenser för staden ska regleras i en
överenskommelse om exploatering mellan staden (exploateringsnämnden) och
byggherren. Avtalet ska bland annat reglera marköverlåtelser vid nya
lokalgatan mot kv Tvätteriet samt utbyggnaden av den nya gatan och de övriga
åtgärder som planeras på gatumark. Byggherren bekostar åtgärderna.
Exploateringskontoret ansvarar för att nödvändiga avtal träffas.
Huvudmannaskap
Stockholms stad är huvudman för allmän platsmark.
Verkan på befintliga detaljplaner
Planförslaget innebär att befintliga detaljplaner Pl 88114, Pl 94123 Pl 200100215 upphör att gälla inom planområdet.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheter och markägoförhållanden
Planområdet består av delar av fastigheterna Södersjukhuset 10 (Stockholms
läns landsting) och Södermalm 1:12 (Stockholms stad) och Södermalm 1:19
(Stockholm stad).
Över Södersjukhuset 10 finns servitut för allmän gång- och cykeltrafik och för
angöringstrafik till förmån för Rackarbergen 3.
Fastighetsbildning
Detaljplanen innebär att ett par fastighetsregleringar blir nödvändiga.
Föreslagen gata mellan Södersjukhuset och kv Tvätteriet ska överföras från
Södersjukhuset 10 till Södermalm 1:12 och kommer utgöra allmän plats. Den
lilla avslutningen av Marmorgatan som avslutas i en kommunal vändplan
överförs till Södersjukhuset 10.
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Figuren illustrerar de fastighetsregleringar som blir aktuella. Lila område ska
överföras från Södersjukhuset 10 till Södermalm 1:12. Gult område från
Södermalm 1:19 till Södersjukhuset 10.
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Ledningsrätter
Möjlighet att bilda ledningsrätt finns inom u-områden.
Servitut
Servitutet för angöringstrafik till förmån för Rackarbergen 3 ska med anledning
av ovan nämnd marköverföring förlängas till allmän plats vid Marmorgatan
(område markerat y på detaljplanen). Servitutet ska även bli till förmån för
Södersjukhuset 9 som har två angöringsvägar till sin fastighet.
Även befintligt servitut för allmän gång- och cykeltrafik ska förlängas till
allmän plats vid Marmorgatan (område markerat x på detaljplanen).
Ekonomiska frågor
Vatten och avlopp
Byggnaderna inom planområdet kommer att anslutas till det kommunala VAnätet.
Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås upphöra fem år efter det att detaljplanen vunnit
laga kraft.

