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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ny sjukhusbyggnad
med ett underjordiskt parkeringsgarage samt byggnad för studentbostäder
alternativt hotell- och konferensändamål. Ny bebyggelse ersätter delvis
befintliga byggnader och en planterad yta som nu finns på platsen. Planområdet
är ca 9000 kvm och ligger på nordöstra Södermalm mellan Folkungagatan och
Fjällgatan.
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Planförslaget möjliggör uppförande av en ny sjukhusbyggnad om ca 26 000
kvm för vård inom fastigheten Rabatten 9 samt byggnad för ca 58
studentbostäder alternativt hotell- och konferensändamål inom fastigheten
Ersta 24. Framför den nya sjukhusbyggnaden anläggs ett entrétorg med nedfart
till ett underjordiskt parkeringsgarage. Ny bebyggelsen inom Rabatten 9 och
Ersta 24 förbinds med en underjordisk kulvert. Planområdet ligger inom
riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården och föreslagen bebyggelse
har anpassats i volym och uttryck efter platsens förutsättningar. Förslaget syftar
till att utgöra ett modernt tillägg i en kulturhistoriskt värdefull och känslig
stadsmiljö.
Planens syfte
Planförslaget syftar till att möjliggöra utbyggnad av Ersta sjukhus genom
utökade verksamhetslokaler och ny huvudentré mot Folkungagatan inom
fastigheten Rabatten 9, samt ny byggnad för studentbostäder och hotellalternativt konferensändamål inom Ersta 24.
Miljöbedömning
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL eller MB att en
miljöbedömning behöver tas fram.
Tidplan
Samråd
Granskning
Antagande

2:a – 3:e kv 2014
4:e kv 2014 – 1:a kv 2015
2:a kv 2015
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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.
Utredningar
Utredningar som tagits fram under planarbetet är:
− Miljöutredning (Sweco, 2014)
− Antikvarisk förundersökning med värdebeskrivning (Per Nelson
Byggnadsvårdsbyrå, 2012)
− Kulturmiljöanalys (Nyréns arkitektkontor, 2013)
Övrigt underlag
− Illustrationsbilaga (Nyréns arkitektkontor och Ratio arkitekter, 2014)
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Medverkande
Planen är framtagen av Maria Sahlstrand och karttekniker Aino Virta på
Stadsbyggnadskontoret med plankonsultstöd av Andreas Björklund på
Tengboms arkitektkontor. Illustrationer är framtagna av Nyréns arkitektkontor
och Ratio arkitekter AS.
Planens syfte och huvuddrag
Planförslaget syftar till att möjliggöra utbyggnad av Ersta sjukhus genom
utökade verksamhetslokaler och ny huvudentré mot Folkungagatan inom
fastigheten Rabatten 9, samt ny byggnad för ca 58 studentbostäder alternativt
hotell- och konferensändamål inom Ersta 24. Framför byggnadens nya
huvudentré mot Folkungagatan skapas ett entrétorg som även inrymmer plats
för nedfart till underjordiskt parkeringsgarage. Föreslagen bebyggelse syftar till
att utgöra ett modernt tillägg i en kulturhistoriskt värdefull och känslig
stadsmiljö.

Rabatten 9
Ersta 24
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Snedbild över området mot söder, planområdet är markerat inom rött

Plandata
Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet är ca 9000 kvm och ligger på nordöstra Södermalm mellan
Folkungagatan och Fjällgatan.
Planområdet omfattar delar av fastigheterna Rabatten 9, Ersta 24 och
Södermalm 10:35. Området avgränsas i norr av Fjällgatan, i öster av Ersta
sjukhusområde, i söder av Folkungagatan och i väst av Lilla Erstagatan och
Stigbergsparken. Ersta 24 och Rabatten 9 ägs av Ersta diakoni. Södermalm
10:35 ägs av Stockholms stad.
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Ersta 24

Rabatten 9

Fastighetskarta

Tidigare ställningstaganden
Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm
Enligt stadens översiktsplan berörs det aktuella området av strategi 1 vilket
innebär att centrala Stockholm ska fortsätta att stärkas. Bebyggelse i goda
kollektivtrafiklägen ska prioriteras. Pågående markanvändning är
innerstadsbebyggelse. Utveckling och förtätning ska huvudsakligen ske inom
ramen för den befintliga strukturen.
Den gröna promenadstaden
I den gröna promenadstaden finns strategier för hur Stockholms parker och
grönytor ska utvecklas. Stockholms gröna karaktär ska vara utgångspunkten
vid förändringar genom att landskapets karaktärsdrag och dess kulturvärden
tillvaratas liksom att bebyggelsen anpassas till topografi och vegetation.
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Detaljplan
Gällande detaljplaner som berörs av planområdet är Pl 7400A (1973) som
anger bostads- och institutionsändamål, PL 4299 (1955) som anger
sjukhusändamål och gård, Pl 6208 (1963) som anger sjukhusändamål inkl.
personalbostäder och P1 7374 (1974) som anger gatu- och parkmark. Inom del
av Rabatten 9 gäller Pl 2002-14174 (2005) som möjliggör en förbindelsegång
över gården, planen har en genomförandetid till 2020.
Pågående detaljplaner
Inom och i anslutning till planområdet pågår arbete med detaljplan för nya spår
i tunnel för Saltsjöbanan/Tvärbanan. Planen omfattar delen mellan Slussen och
Varvsbranten med diarienummer 2003-12144. Detaljplanen bedöms inte
påverkas av aktuellt planarbetet.
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Kommunala beslut i övrigt
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 januari § 17 att ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.
Riksintressen
Planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövård rörande Stockholms
innerstad med Djurgården. Stadens front mot vattnet och Fjällgatan är utpekade
som värdekärnor inom riksintresset. I anslutning till Ersta finns även
riksintresse för hamn, farled, järnväg, vägnät och nationalstadspark vilka inte
bedöms påverkas av detaljplanen.

Förutsättningar
Nuvarande förhållanden
Området
Området ligger i gränslandet mellan stenstaden och mer verksamhetsbaserade
områden såsom Stadsgårdshamnen och Masthamnen. Söder om sjukhuset
ligger Folkungagatan med hög trafikbelastning. Erstagatan är en lokalgata
kantad av träd och parkbänkar och utgör främsta infart för sjukhuset och
området omkring. Norr om sjukhuset ligger Fjällgatan vilket är en viktig
utsiktspunkt i staden och en välbesökt plats. Väster om sjukhuset ligger Lilla
Erstagatan som följs av Ersta Trappor. Det finns inga publika verksamheter
utmed gatan eller trappan ner mot Stigbergsparken.
Befintlig bebyggelse
Rabatten 9
Kvarteret Rabatten 9 innehåller byggnader från förra sekelskiftet och fram till
1970-talet. Huvudbyggnaden, som idag i huvudsak innehåller vårdavdelningar,
ritades av Axel Kumlien och togs i bruk 1907. Byggnaden har senare byggts
om, bl.a. har fasaden förenklats och flyglarna har utökats mot norr. I kvarterets
sydöstra hörn utmed Folkungagatan ligger Lilla Ersta, en byggnad ritad av
Axel Nordensköld under 1930-talet. Byggnaden längs Fjällgatan ritades av
Anders Tengbom på 1960-talet som även ritade byggnaden i hörnet av Lilla
Erstagatan/Folkungagatan.
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Ersta 24
Kvarteret uppvisar en väv av äldre bebyggelse med anslutande yngre tillskott
från 1900-talets andra hälft. Områdets entré från Erstagatan, porthusen från
1750-talet utgör kvarterets äldsta byggnader. År 1863 uppfördes det s.k. Gamla
diakonihuset, i nyklassicistisk stil samt Ersta kyrka från 1872, båda ritade av
Per Ulrik Stenhammar. Ett nytt större diakonihus invigdes år 1896 vilket nu
används av Ersta hotell och konferens. På 1950-talet fanns behov av en ny
värmecentral med skorstenar vilket ritades av Erik Lallerstedt och placerades i
mitten av ett nytt bostadshus i hörnet Folkungagatan/Erstagatan. År 1967 stod
168 personalbostäder färdiga i de s.k. ABC-husen, -bostadshus med en del i
terrassform utåt Folkungagatan och en del på Erstaklippan. Det senaste
tillskottet inom fastigheten är Martahuset från 1992 vilket även det är en del av
Ersta hotell och konferens.
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Landskapsbild/stadsbild
Ersta sjukhusområde ligger högt beläget på Södermalms nordöstra hörn, med
utsikt över Stockholms inlopp, Djurgården och öarna i Saltsjön. Planområdet är
placerat vid ytterkanten av stenstaden och i anslutning till Masthamnen och
Stadsgårdsleden. Den högt belägna parkmiljön inom Ersta 24 med utsikt över
Stockholms centrala delar är en unik plats i staden. Österut och norrut
avgränsas området av stora branta höjdskillnader på cirka 30 meter. Även inom
sjukhusområdet är det förhållandevis stora höjdskillnader.
I närområdet finns stenstadsbebyggelse, men också äldre, småskalig
bebyggelse. I väster gränsar kvarteret Rabatten 9 till den äldre småskaliga
bebyggelsen på Stigberget. Området har växt fram genom
kompletteringsbebyggelse med uttryck från olika epoker. Området är
omväxlande och innehåller en mängd olika platser med förhållandevis
varierade karaktärer och verksamheter. Exempel på detta är sjukhusbyggnader,
kyrka, bostäder, hotell samt ett oblatbageri. Varierad topografi och skilda
byggnadstyper av olika höjd, uppförda under olika tidsepoker är karaktäristiska
för området. Området upplevs sakna en genomgående helhetskaraktär och
nytillskott i bebyggelsen har gjorts efter behov. Variationen inom bebyggelsen
kan dock ses som en tillgång och är karaktärsgivande för området.
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Kulturhistoriskt värdefull miljö
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Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering av områdets bebyggelse

Ersta diakonis verksamhet har stora kulturhistoriska värden och verksamheten
representerar en kontinuerlig vårdhistoria från 1860-talet fram tills idag. Erstas
fastighetsbestånd visar på sjukhusets utveckling ur både ett lokalt och ur ett
stadsövergripande sammanhang. Diakonins historiska förankring avspeglar sig
i kompletteringar av byggnader under en lång tidsperiod. Erstas äldre
byggnader uppfördes ursprungligen som solitärer på höjdpunkter och det höga
läget medförde att sjukhuset blev ett storslaget blickfång både från vattnet i
norr och från gatorna i söder.
Bebyggelse
Inom kvarteret Rabatten 9 finns enligt stadsmuseets klassificering gul- och
grönklassade byggnader med visst kulturhistoriskt värde och/eller ett värde för
stadsbilden. Lilla Ersta, byggnaden i hörnet Folkungagatan/Erstagatan, är
uppförd under 1930-talet och representerar en betydelsefull årsring i Ersta
sjukhus vårdhistoria och bedöms ha ett samhällshistoriskt värde. Byggnaden är
grönklassad enligt Stadsmuseet. Resterande bebyggelse och landskap inom
kvarteret är gulklassad och utgör en positiv betydelse för stadsbilden och/eller
av visst kulturhistoriskt värde.
Inom kv. Ersta 24 finns ett antal blåklassade byggnader med synnerligen stort
kulturhistoriskt värde motsvarande byggnadsminnesklass. Dessa utgörs av
Porthusen, Gamla diakonihuset samt Ersta kyrka. Inga av dessa byggnader
ligger inom planområdet. Höghuset och dess länkbyggnad samt Stora
diakonihuset är grönklassade, vilket innebär att de har stort värde för
stadsbilden. Värmecentralen är gulklassad, vilket innebär att den har visst
värde för stadsbilden. 1960-tals bebyggelsen och Martahuset är inte
klassificerade.
Fjällgatan
Fjällgatan väster om kvarteret Rabatten 9 präglas av låg sten- och
trähusbebyggelse från 1700- och 1800-talet. Byggnadernas uttryck varierar
stort och höjden skiftar från en till tre våningar. Sjukhusbyggnaden upptar hela
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norra sidan av kvarteret Rabatten 9 och skapar en lång och enhetlig fasad
utmed Fjällgatan. Skalan skiljer sig markant jämfört med intilliggande
bebyggelse. Höjdmässigt anpassar sig sjukhusbyggnaden dock väl till
omgivningen. På motsatt sida av Fjällgatan finns en trottoar, upphöjda
planteringar och den utsprängda förkastningsbranten ner till Stadsgården.
Gaturummet är smalt, hårdgjort, slutet mot söder och öppet mot norr.
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Fronten mot vattenrummet
Byggnader inom Erstas sjukhusområde utgör fondmotiv i stadsrummet både i
närmiljön och på långt håll från stadens kaj- och strandområden norr om
Saltsjön. Framträdande byggnader sett från Saltsjön är främst Ersta kyrka,
Gamla diakonihuset, ABC-husen och huvudbyggnaden Ersta sjukhus. Längs
hela norra Södermalm sträcker sig en förkastningsbrant från väster till öster.
Båda kvarteren Rabatten 9 och Ersta 24 ligger uppe på branten och sträcker sig
ned till dalstråket i söder där Folkungagatan går. De branta sidorna mot norr,
söder och öster har av byggnadstekniska skäl historiskt varit relativt
obebyggda. Men här har det tidigare funnits terrasser för småskalig bebyggelse,
framförallt mot norr. Vid Ersta har den norra sidan av branten sprängts ur
under 1800-talets slut och 1900-talets början. Här stupar idag en brant
bergsvägg ner mot Stadsgårdsleden vilket utgör ett fondmotiv tillsammans med
bebyggelsen sett från norr.

Till vänster: Den vida utsikten från Fjällgatan över Saltsjön och stora delar av staden. Till
höger: Ersta och Södermalms front sett från vattnet och Skeppsholmen.

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om fornlämningar
påträffas under byggtiden ska arbetet omedelbart avbrytas och fyndet
rapporteras till Länsstyrelsen i enlighet med Kulturminneslagen.
Natur
Mark och vegetation
Området är delvis beläget på Stigberget och är starkt kuperat. Nivåskillnaden
mellan Folkungagatan och den högsta delen inom kvarteret Rabatten 9 är ca
13,5 meter. Sjukhusparken, som ligger mitt i kvarteret Rabatten 9, har
förenklats och förminskats med tiden men har fortfarande karaktären av en
romantisk institutionspark från 1900-talets början med gräsytor och en
slingrande gångväg upp till den f.d. huvudentrén. Solitära träd skapar blickfång
och ger skugga. I direkt anslutning till planområdet i sydväst ligger
Stigbergsparken som omfattar Stigbergets sydsida och parkmark mot
Folkungagatan. Parken fick sin nuvarande utformning med stenmurar,
gångstråk, lekytor och plats för kiosk runt år 1970. Innan dagens Stigbergspark
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anlades formades under 1900-talets början en långsträckt park utmed
Folkungagatan. Träden längs befintlig gata utgör en rest av denna och är en del
av ett tänkt parkstråk. I parkens norra del finns en bergssluttning som
integreras i praktrummet via trappor. Enligt den kulturhistoriska utredningen
har båda, i synnerhet Stigbergsparken, kulturhistorisk värde (Nyréns
arkitektkontor, 2013).
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Till vänster: Stigbergsparkens mellersta del sedd från öster. Trädraden med äldre lindar i
mitten förhåller sig till Tjärhovsgatans tidigare fortsättning ner till Folkungagatan. Till höger:
Utsikt från Sjukhusparken mot sydöst och Erstagatan.

Diakoniparken ligger öster om planområdet och har övervägande klippta
gräsytor och grusgångar. Här finns även Erstakyrkans klockstapel och en
mindre allé av hamlade lindar. Andra mindre parkytor finns bland bebyggelsen
i närområdet vid Stig Claessons Park, Anna Lindhagens täppa samt trapporna
vid Ersta Trappor och Sista Styverns Trappor. Det är även nära till
Vitabergsparken (ca 450 m söderut) och till Fåfängan (ca 750 m österut).
Naturvärden
Inom planområdet finns främst naturytor i form av parkmark, kultiverade
gräsmattor, träd- och buskplanteringar samt mindre trädgårdsodlingar som inte
anses utgöra något större naturvärde. Sjukhusparken innehåller några äldre och
stora träd, bland annat en stor ask och en stor lönn. Sjukhusparken kan anses ha
ett visst upplevelsevärde för förbipasserande då grönska tittar fram mellan
bebyggelsen. Det finns inga rödlistade arter inom planområdet eller dess
omedelbara närhet.
Geotekniska förhållanden
Markförhållanden
En miljöutredning är utförd (Sweco, 2014). Planområdet består till stor del av
redan exploaterad mark. Terrängen är starkt kuperad och ligger på en berg- och
moränhöjd som sluttar mot söder, ner mot Folkungagatan. Jordtäcket ovan
berget är tunt och berg i dagen förekommer inom området. I söder, längs med
Folkungagatan, finns en svacka med lera. Leran överlagras av fyllning.
Ogynnsamma sprickplan finns på sina ställen i berget, vilket betyder att berget
behöver förstärkas inför och under kommande schaktarbete. Söder om
Rabatten 9 inom Södermalm 10:35 samt under Erstagatan finns ledningar för
vatten och stadsgas.
Markradon
Inga fältmätningar har utförts av markradon inom planområdet. I
flerbostadshusen på Ersta 24 och i nära anslutning till detaljplaneområdet finns
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tidigare utförda radonmätningar där riktvärde ligger under 200m Bq/m3.
Enstaka mätningar visar på värden strax över 200 Bq/m3.
Hydrologiska förhållanden
Grundvatten
Jordtäcket på planområdets norra delar är tunt och berg i dagen förekommer.
Detta innebär att grundvattenmagasin i jord endast förekommer sparsamt och
lokalt i svackor. Den höga förkastningsbranten ner mot Stadsgårdsleden
medför en grundvattenströmning mot norr och nordost. I en svacka längs med
Folkungagatan finns grundvattenmagasin i fyllningsjord ovan leran liksom i
jordlagren under leran. Grundvattnets strömningsriktning bedöms vara från
höjdpartierna i områdets södra del, ner mot Folkungagatan, Londonviadukten
och Danvikstull österut.
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Dagvatten
Dagvattenytorna inom Rabatten 9 och Ersta 24 utgörs i dagsläget av tak,
parkmark och en mindre del hårdgjorda ytor. Takytorna består genomgående
av hårda material. Inom Rabatten 9 infiltreras delar av dagvattnet i den s.k.
sjukhusparken. Infiltrationen är dock begränsad på grund av ett relativt tunt
jordtäcke och bitvis ytligt berg. På Ersta 24 infiltrerar delar av nederbörden i
park- och grönytorna på fastigheten.
Kommersiell service
Området ligger centralt på nordöstra Södermalm med god tillgång till
kommersiell service. Längs Folkungagatan finns exempelvis ett brett utbud av
butiker, restauranger och annan kommersiell service.
Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger intill Folkungagatan som är en av stadsdelens huvudgator.
Från Folkungagatan angörs Erstagatan som binds samman med Fjällgatan och
Lilla Erstagatan. Folkungagatan har trafikflöden på upp mot närmare 20 000
fordon/ vardagsdygn. Erstagatan är lågt biltrafikbelastad med bara ett par tusen
fordon/ vardagsdygn. Erstagatan betjänar ett område som i princip är ett
återvändsområde för fordonstrafik. Undantaget är turistbussar som tillåts
passera ned på Katarinavägen.
Angöring
Sjukhuset har idag sin huvudentré mot Fjällgatan. Mot Lilla Erstagatan finns
ambulansintag samt in- och utleveranser av varor, gas och avfall. Mot
Folkungagatan sker angöring till psykiatri, administration och studentrum.
Begravningsfordon har in- och utfart mot nedre/södra delen av Erstagatan.
Entré till personalbostäder, demens- och äldreboende, administration, kyrka,
hotell och konferensanläggning inom fastigheten Ersta 24 finns inne på gården,
som nås genom porten vid Erstagatans höjdpunkt. Varumottagning för tvätt
och mat samt en miljöstation finns på Erstagatan inom kvarteret Ersta 24.
Parkering
Det finns totalt 14 bilplatser för tjänstefordon inom Rabatten 9 och Ersta 24.
Inom Ersta 24 finns det även 18 st bilplatser i markplanet. I garaget i Rabatten
9 finns det 16 bilplatser och i Ersta 24 finns det 24 bilplatser. Mellan
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Folkungagatan och Rabatten 9 finns det en allmän parkeringsanläggning som
rymmer 36 bilar samt taxiuppställning. Söder om Ersta 24 finns det parkering
för ca 10 bilar samt en 25 m lång lastplats. Kantstensparkering finns längs
Erstagatan och Lilla Erstagatan. Längs Fjällgatan vid huvudentrén finns det en
ca 40 lång lastplats. Mitt framför huvudentrén på Fjällgatan finns det
bussparkering. Idag finns inga större anläggningar för cykelparkering, varken
inom kvarteren eller på allmän plats.
Gång- och cykeltrafik
Separata cykelbanor finns längs Folkungagatan. Höjdskillnader gör att stråket
Erstagatan/Fjällgatan inte är intressant för genomgående cykeltrafik utan bara
för cyklister med mål i närområdet.
Kollektivtrafik
Planområdet har tillgång till god kollektivtrafik. Stombuss 2 och busslinje 53
och 71 trafikerar Folkungagatan. Busshållplatserna ligger rakt söder om
fastigheten Rabatten 9.
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Tillgänglighet
Gångbanor och trappor finns längs kvarterens alla sidor. Erstagatans backe är
ett hinder ur tillgänglighetssynpunkt. Höjdskillnaden är över 8 meter och den
brantaste lutningen ca 10 %.
Störningar och risker
Farligt gods och olycksrisker
En miljöutredning är utförd (Sweco, 2014). Bensinstationen på Folkungagatan
ligger inom ett rekommenderat skyddsavstånd på 100 meter till ny bebyggelse
inom kvarteret Rabatten 9. Avståndet till bensinstationens lossningsplats
uppgår till cirka 75 meter. Vid anläggningen hanteras bensin, diesel och etanol.
Enligt utredningen bedöms risknivån vara acceptabel och inga riskreducerande
åtgärder behöver vidtas. Det är viktigt att utryckningsfordonens framkomlighet
samt tillgängligheten till brandpostnätet beaktas i det fortsatta planarbetet.
Stadsgårdsleden norr om planområdet utgör en transportled för farligt gods.
Även närheten till terminal, färja och tankbåt invid Stadsgårdshamnen och
Masthamnen utgör en förhöjd risk förknippad med spridning av brandgaser vid
olycka. Hänsyn vid projektering av sjukhusanläggning krävs så att brandgaser
inte sprids in i ventilationsanläggningen.
Förorenad mark
Det finns i dagsläget inga kända markföroreningar inom planområdet. I
närområdet har det dock funnits verksamheter som kan ha förorenat mark och
grundvatten. Utöver detta kan fyllnadsmassor med okänt föroreningsinnehåll
ha tillförts området utifrån.
Luft
Luftkvaliteten inom planområdet påverkas dels av regionala utsläpp och dels
av lokala avgasutsläpp från trafiken på Folkungagatan, Stadsgårdsleden
och hamnverksamheten vid Stadsgården. I dagsläget överskrids
miljökvalitetsnormerna för kväveoxid och partiklar (PM10) längs
Stadsgårdsleden. Under 2010 gjordes beräkningar av halter partiklar och
kväveoxid för östra delen av Folkungagatan med tvärgator. Den del av
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Folkungagatan som passerar intill planområdet visade på halter kväveoxid som
understiger miljökvalitetsnormerna.
Buller
En miljöutredning har tagits fram (Sweco, 2014). Området kring Ersta
sjukhuset är idag främst utsatt av buller från Folkungagatan samt från
turistbussar som passerar Erstagatan på sin väg till Fjällgatan. Vidare utsätts
Erstagatan av tung trafik på väg till Erstas varumottagning på Erstagatans mitt.
Andra trafikbullerkällor i närheten av planområdet är hamnverksamhet,
tågtrafik från Saltsjöbanan samt inflygning till Bromma flygplats. Buller från
sjukhusverksamhet har i nuläget huvudsakligen sitt ursprung från utvändiga
tekniska installationer som fläktar, kylmaskiner, värmepumpar och
kompressor. Ambulanstransporter trafikerar i nuläget hela kvarteret kring
Rabatten 9 med ambulansinfarten vid Lilla Erstagatan. Transporterna är dock
mycket begränsade i antal.
Avfall och kemikalier
Avfall genereras från alla delarna på Ersta diakoni. Inom sjukhusverksamheten
används kemikalier och kemiska produkter, såsom desinfektionsvätskor,
rengöringsmedel och diverse hygienprodukter. Utanför sjukhusverksamheten
förbrukas eldningsolja för uppvärmning.
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Planförslag

Illustrationsplan (Nyréns arkitektkontor och Ratio arkitekter)

Planförslaget omfattar en ny sjukhusbyggnad, underjordiskt parkeringsgarage
och entrétorg inom fastigheten Rabatten 9 samt delar av Södermalm 10:35.
Inom Ersta 24 föreslås en byggnad med studentbostäder eller hotell och
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lokaler. Sjukhusbyggnaden omfattar ca 26 000 kvm fördelat på nio våningar
sett från Folkungagatan. Sjukhusets huvudentré föreslås flyttas från Fjällgatan
till den nya byggnadens södra sida mot Folkungagatan.
Studentbostadshuset/hotellet innehåller ca 58 lägenheter med
gemensamhetslokaler i bottenplan samt en takterrass tillgänglig för de boende.
Den nya bebyggelsen föreslås inordnas i områdets oregelbundna
bebyggelsestruktur och ges ett modernt formspråk som utgör ytterligare en
tidsepok inom Erstas sjukhusområde. Lilla Ersta, i hörnet Folkungagatan/
Erstagatan, bevaras och föreslås tillsammans med den nya sjukhusbyggnaden
utgöra kvarterets fasad mot Folkungagatan. Den befintliga psykiatriska
kliniken vilken ligger parallellt med Erstatrappan föreslås rivas och ge plats för
den nya sjukhusbyggnaden med huvudentré. Den nya student/hotell byggnaden
placeras inom fastigheten Ersta 24 utmed Erstagatan. Byggnadens volym har
anpassats med hänsyn till omgivande kulturhistorisk värdefull bebyggelse men
föreslås samtidigt få en gestaltning som samspelar med den nya
sjukhusbyggnaden.
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Ny bebyggelse
Ny sjukhusbyggnad

Ny sjukhusbyggnad med ny huvudentré mot Folkungagatan (Nyréns arkitektkontor och Ratio
arkitekter)

Den nya sjukhusbyggnaden är ett specialistsjukhus innehållandes polikliniker
och vård. Byggnaden omfattar ca 26 000 kvm placerade inom södra delen av
fastigheten Rabatten 9. Sjukhusets huvudentré föreslås flytta från Fjällgatan till
Folkungagatan med ny entréhall och laboratoriet för provtagning och analyser
ut mot Lilla Erstagatan. Byggnadens entréplan innehåller även externa
funktioner som café mot entréplatsen och matsal för anställda och besökande. I
bottenvåning på Lilla Ersta, befintlig byggnad i hörnet Folkungagatan/
Erstagatan är ytterligare kommersiella lokaler förlagda.
Byggnaden föreslås uppföras i upp till nio våningar mot Folkungagatan, de
övre planen är indragna från fasadliv vilket ger upplevelsen av en lägre skala
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mot gatan. Byggnaden ligger i souterräng där markens höjd skiftar kraftigt
mellan Folkungagatan och Fjällgatan, byggnaden upplevs därför som lägre från
Lilla Erstagatan. Byggnadens volym upplevs som störst längs Erstagatan, även
här är övre våningarna indragna från fasad. Fasaden består av kopparplåt, trä
och glas. Kopparplåten bildar ett ramverk som ligger en bit utanför fasad och
möjliggör därigenom en vertikal utanpåliggande solavskärmning mot söder och
väst. Mot norr och öster ligger glaset i samma liv som ramverket för att skapa
variation i fasaden. I delar där fasaden är mer skyddad används trä. Trä är även
ett genomgående material invändigt. Byggnaden föreslås ha flacka tak som
bekläds med sedum eller annat vegetationstak och regleras via plankartan.
Takterrasser finns på tre ställen samt möjlighet finns att ta sig ut på
innergården bakom Lilla Ersta och den nya sjukhusgården.
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Ny sjukhusbyggnad, fasad längs Erstagatan (Nyréns arkitektkontor och Ratio arkitekter)

Ny sjukhusbyggnad, fasad längs Lilla Erstagatan och Ersta trappor (Nyréns arkitektkontor och
Ratio arkitekter)
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Ny sjukhusbyggnad och Lilla Ersta sett från Folkungagatan (Nyréns arkitektkontor och Ratio
arkitekter)
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Lilla Ersta, i hörnet Folkungagatan/Erstagatan, bevaras och kommer främst
innehålla administration för sjukhuset. Byggnadens bottenvåning föreslås
delvis öppnas upp med glaspartier som vetter mot den nya entréplatsen.

Ny sjukhusbyggnad längs Lilla Erstagatan och Ersta trappor (Nyréns arkitektkontor och Ratio
arkitekter)
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Studentbostäder/hotell- och konferensändamål

Godkänt dokument - Eva Nyberg-Björklund, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-06-26, Dnr 2012-12553

Illustration över studentbostäder (till vänster) och ny sjukhusdel (till höger) längs Erstagatan.
(Nyréns arkitektkontor och Ratio arkitekter)

Inom fastigheten Ersta 24 östra del invid Erstagatan föreslås ca 58 nya
studentbostäder samt godsmottagning och avfallshantering för
sjukhusverksamheten placerad i souterräng mot gatan. Alternativt kommer
hotell- och konferensändamål uppföras istället för studentbostäder, plankartan
möjliggör för båda verksamheterna. Förslaget föreslås ersätta befintlig byggnad
innehållandes bl.a. administration. Ny byggnad förbinder sjukhuset på andra
sidan Erstagatan via underjordisk kulvert, detaljplanen möjliggör att en 3Dvolym bildas under gatan för denna del och knyts till sjukhuset. Byggnaden
angörs via entrégården och ett entréplan med gemensamhetslokaler för
bostäderna. Från plan 1 ligger bostäder fördelade på sex plan, den översta
våningen innehåller även en gemensam takterrass. Entrégården nås via en
infart från Erstagatan, i anslutning till gården finns en bred trappa med sittbara
gradänger som leder upp till Diakoniparken. I andra riktningen nås befintlig
innergård för bostadshusen i öster och det så kallade Martahuset. Byggnadens
gestaltning reflekterar det nya sjukhusets gestaltningsuttryck genom
materialval och fasadens uppbyggnad. Samtidigt har den enkla volymen och
skalan en tydlig anknytning till angränsande byggnader på Erstagatans östra
sida. Bostäderna har balkonger mot Erstagatan inom ett ramverk som anspelar
mot det nya sjukhuset. Souterrängvåningen med infart från Erstagatan är
utformad som en förlängning av den naturstensmur som idag finns på platsen.
Entréplanet är glasat för att ge ett lätt och öppet intryck mellan sockelns
natursten och bostadsvåningarna ovanför.
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Vy från Folkungagatan längs Erstagatan. N y sjukhusbyggnad (till vänster) och
studentbostäder/hotell (till höger) (Nyréns arkitektkontor och Ratio arkitekter)

Fasader längs Erstagatan med ny byggnad (Nyréns arkitektkontor och Ratio arkitekter)

Park
Entréplats vid Folkungagatan

Illustrationsplan över ny entréplats invid Folkungagatan (Nyréns arkitektkontor och Ratio
arkitekter)
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Platsen framför den nya huvudentrén och Lilla Ersta föreslås bli ett entrétorg
med angöring för besökare och fordon. Platsen är underbyggd med garage i två
plan. Entréplatsen är uppdelad i en torgdel för fotgängare och en del för
bilangöring. Den östra delen utgörs av en vändplats med möjlighet för
taxiuppställning och angöringsparkering, här finns även en nedfart till det
underjordiska parkeringsgaraget som angörs från Erstagatan. Entrétorget
gestaltas som en offentlig plats invid den nya sjukhusentrén och föreslås
uppföras med upphöjda planteringar och sittmöjligheter, små vattendammar,
cykelparkering samt en mindre kiosk och uteservering. I det sydvästra hörnet
föreslås en byggrätt för en mindre kiosk, inom byggnaden finns inbyggda
skorstenar till sjukhusets reservkraftverk. Platsen får ett entréstråk som sträcker
sig från Folkungagatan till den nya entrén med en gångbro över
garagenedfarten. Marken ägs idag av Stockholms stad men föreslås bli del av
fastigheten Rabatten 9. Delar av platsen ska vara tillgänglig för allmänheten,
vilket regleras via en x-bestämmelse på plankartan. Befintlig trädrad samt
gång- och cykelbana längs Folkungagatan bevaras.

Snitt längs Folkungagatan, entréplatsen och sjukhusbyggnaden (Nyréns arkitektkontor och
Ratio arkitekter)

Sjukhusets innergårdar

Sjukhusets gårdar (Nyréns arkitektkontor och Ratio arkitekter)
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Sjukhuset föreslås få tre gårdar på olika nivåer som alla kan nås från den inre
glastäckta entréhallen. Bakom Lilla Ersta finns en innergård med mindre
uteservering för bl.a. besöks- och personalmatsal, platsen nås både från
entréhallen och Erstagatan. Norr om den nya sjukhusbyggnaden anläggs en
sjukhusgård vilket ersätter delar av den befintliga sjukhusparken, gården är
underbyggd med sjukhusets verksamhet. Gården föreslås uppföras i två nivåer
som inbördes binds samman och är tillgänglig från både Lilla Erstagatan och
Erstagatan via trappor. Den övre gården har ljuslanterniner till underliggande
verksamhet. På gården anläggs mindre planteringar, hårdgjorda ytor för
utevistelse samt mindre spegeldammar.
Gator och trafik
Biltrafik och parkering
Sjukhusets nya huvudentré ligger mot Folkungagatan med en entréplats mellan
Erstagatan och Stigbergsparken. Platsen angörs via Erstagatan med nedfart till
underjordiskt parkeringsgarage i två plan samt parkeringsplatser för
besöksparkering/angöring till sjukhuset. Det finns även möjlighet för
taxiuppställning med två platser. Garagets två plan har plats för
62 parkeringsplatser varav 4 är handikapplatser och 3 färdtjänstplatser. Garaget
är kopplat till en hiss som når sjukhusets entréhall. I suterrängvåningen mot
Erstagatan inrymmer student- och hotellbyggnaden inlastning, godsmottagning
samt avfall- och miljörum för sjukhusets verksamhet. Inlastningen kopplas med
en kulvert under Erstagatan till sjukhusets plan 1. Byggnaden angörs från
Erstagatan. Ambulansinfarten förläggs på Erstagatan och angör till sjukhusets
plan 2. En handikapparkeringsplats finns på gården vid student och
hotellbyggnaden.
Gång- och cykeltrafik
På entréplatsen framför huvudentrén finns ca 40 cykelparkeringsplatser invid
Folkungagatan. Ytterligare ca 200 platser finns i det underjordiska garaget.
Därutöver finns 20 befintliga platser vid Ersta trappor inom allmän platsmark.
För student- och hotellbyggnaden planeras plats för 32 cyklar på entrégården,
resterande cyklarna finns i invändigt cykelförråd intill byggnadens entré.
Kollektivtrafik
Detaljplanen förväntas inte medföra behov av utbyggd kollektivtrafik.
Tillgänglighet
Angöring till sjukhuset sker via den nya entréplatsen och huvudentrén där
samtliga våningsplan är tillgängliga internt inom byggnaden. När entrén flyttas
från Fjällgatan till Folkungagatan bedöms tillgängligheten öka.
Handikappsparkering finns i underjordiskt garage tillgängligt via hiss. På
entrégården för student- och hotellbyggnaden finns en handikappsplats.
Teknisk försörjning
Vattenförsörjning, spillvatten
Vatten och avlopp finns utbyggt i området, ny bebyggelse ansluts till befintligt
nät.
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Grundvatten
Mätningar i december 2012 och januari 2013 visade på en grundvattenyta med
nivån cirka + 17,2 meter. Byggnadernas planerade grundläggningsnivåer ligger
delvis under uppmätta grundvattennivåer i berget. Garaget för det nya
sjukhuset planeras att grundläggas på + 16,5 m. Inför byggnationen kommer
schakter i fyllningsjord att utföras, vilket skulle kunna leda till att förorenat
grundvatten påträffas. Det kan inte uteslutas att tidigare verksamheter i
området eller drivmedel från bensinstationen på Ersta 24 kan ha förorenat
fyllningsjord och grundvatten på planområdet. Trots att grundvattnets
strömningsriktning bedöms vara i motsatt riktning från planområdet kan
spridning ha skett via ledningsgravar i marken.
Dagvatten
En miljöutredning har tagits fram (Sweco, 2014). Enligt Stockholms stads
riktlinjer för hantering av dagvatten ska dagvatten i första hand tas om hand
inom fastigheten. I andra hand får det, i samråd med Stockholm vatten, ledas
till det kommunala nätet. Den planerade utbyggnaden av sjukhuset på Rabatten
9 kommer delvis att ske på en befintlig grönyta inom fastigheten. Möjligheten
vad gäller fördröjning och utjämning av dagvatten bedöms som mycket
begränsad med hänsyn till grönytans ringa storlek och jordtäckets djup. I
förslaget planeras ungefär halva takytan utgöras av sedum (eller annat grönt
tak) vilket medverkar till att vattnet fördröjs. Vegetation på tak kan endast ta
upp och hålla kvar vatten från kortvariga regn medan upptagningen och
därmed fördröjningen vid ihållande och intensiva regn är begränsad.
Flödesmängderna efter byggnation beräknas öka med ca 12 %. Den ökade
avringen till allmänt ledningsnät kommer att kräva en ytterligare
utsläppningspunkt i Erstagatan. Befintliga ledningarnas dimensionering
bedöms vara tillräcklig.
El/Tele
Tillkommande bebyggelse kan kopplas till befintligt el- och telenät.
Energiförsörjning
Ny bebyggelse planeras att uppföras enligt certifieringssystemen Miljöbyggnad
nivå brons. Förslaget föreslås i första hand anslutas till befintligt nät för
fjärrvärme.
Avfallshantering
En miljöutredning har tagits fram (Sweco, 2014). Verksamhetens behov av
avfallshantering bedöms öka i framtiden. Avfall från sjukhuset förväntas öka
med cirka 60 % medan avfall från övriga verksamheter ökar med 50 %. Antal
avfallstransporter beräknas öka från 10-15 stycken till 20-25 stycken per vecka.
Avfall- och miljöhantering sker i ny anläggning under byggnad för
studentbostäder/hotell vilket förbinds till den nya sjukhusbyggnad genom
underjordisk kulvert.
Räddningstjänst
Planerad bebyggelse ska följa rådande riktlinjer för brand enligt Boverkets
Byggregler, BBR. Utryckningsfordons framkomlighet och tillgänglighet till
brandpostnätet ska beaktas i det fortsatta planarbetet för att eventuella
räddningsinsatser ska kunna genomföras i området.
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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.
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Planförslaget överensstämmer med gällande översiktplan. Planförslaget
bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar
eller förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskapseller internationell skyddsstatus. 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 med tillhörande handlingar.
Naturmiljö
Stora delar av den befintliga sjukhusparken tas i anspråk av förslag till ny
sjukhusbyggnad. Parken kompenseras delvis av en mindre grön gård norr om
ny byggnad samt gröna tak (sedum och biotoptak). Att ny sjukhusbyggnad
delvis uppförs med vegetationstak regleras via plankartan. Befintliga biotoper
för växt- och djurliv försvinner därmed helt. Parken har idag inte något
formellt skydd med avseende på biologisk mångfald, men den har betydelse
som en urban naturmiljö för arter som trivs i stadsmiljöer. Den största förlusten
för allmänheten kommer att vara parkens upplevelsevärde sedd från Erstagatan.
I en sjukhusmiljö kan grönska dessutom ha betydelse för hälsan. Parken
kommer dock att få en tydligare entré och en trappa som bedöms öka
tillgängligheten. Nya gårdar och gröna takytor kommer att utformas med stor
variation i grönskan för att ge nya livsmiljöer för djur och växter. Planteringar
kommer att utformas för att främja flera typer av biotoper och nya träd kommer
att planteras. Ersta sjukhus har även som ambition att i större omfattning
tillgängliggöra Diakoniparken för allmänheten.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Planförslaget bedöms inte påverka vattenkvaliteten negativt i Saltsjön eftersom
näringsämnen eller förorenande ämnen inte tillförs. Andra utsläppskällor så
som trafik, hamn och färjetrafiken påverkar miljökvalitetsnormerna i betydligt
högre grad. Under byggskedet kan Saltsjön eventuellt påverkas via länshållning
av vatten. Byggherren får inte genom val av byggnadsmaterial förorena
dagvattnet med tungmetaller eller andra miljögifter. Dagvatten från
planområdet ska i första hand fördröjas och tas hand om inom fastigheten.
Fördröjning och utjämning av dagvatten bedöms som mycket begränsad med
hänsyn till områdets hårdgjorda ytor och att infiltrationsmöjligheter efter
utbyggnad är få. Föreslagen bebyggelse kommer delvis uppföras med hustak i
vattenabsorberande material, såsom sedumtak eller liknande.
Landskapsbild/stadsbild
En miljöutredning har tagits fram (Sweco, 2014). Sammanfattningsvis bedöms
den föreslagna bebyggelsen inte innebära någon betydande påverkan ur ett
stadsövergripande perspektiv, med reservation för en viss osäkerhet kring
utformningen av sjukhusbyggnaden. Redan idag finns höga byggnader, med
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stora volymer, inom såväl sjukhusområdet som i angränsande stadslandskap
och det nya sjukhuset bedöms inte förändra karaktären av östra Södermalm.
På lokal nivå skapas ett helt nytt stadsrum. Utmed Folkungagatan och i mötet
mellan Erstatrappan och Stigbergsparken bedöms utbyggnaden av sjukhuset
innebära en positiv konsekvens för gatumiljön, då sjukhusets nuvarande
huvudentré flyttas från Fjällgatan till Folkungagatan. Detta skapar en mer
levande gatumiljö där sjukhuset integreras med det offentliga rummet.
Föreslagen bebyggelse bedöms dock innebära måttligt negativa konsekvenser
utmed Erstagatan då låg bebyggelse och parkmark tas bort och ersätts med
stora byggnadsvolymer. Kontrasten mot den befintliga gatumiljön bedöms som
stor. Utmed Fjällgatan kommer den nuvarande huvudentrén att flyttas vilket
inte bedöms innebära några större konsekvenser för stadsbilden utmed gatan.
Nuvarande bostadsbebyggelse, på den västra sidan om Erstatrappan och Lilla
Erstagatan, bedöms som förhållandevis tålig i sin karaktär på grund av dess
höjd och massiva volym. Den nya flygeln bedöms därför innebära positiva
konsekvenser beroende på byggnadens utformning. Den planerade
utbyggnaden av Ersta sjukhus kommer ske inom befintlig kvartersstruktur,
vilket bedöms innebära en mindre påverkan jämfört med en byggnation på
allmän plats mark. Mark av halvprivat karaktär kommer dock att påverkas i
hög grad, i första hand Ersta sjukhuspark, vilken kommer att omvandlas helt
och ersättas med mindre gårdsmiljöer av parkkaraktär.
Kulturhistoriskt värdefull miljö
En miljöutredning har tagits fram (Sweco, 2014). Sammanfattningsvis bedöms
miljöeffekterna innebära liten till måttlig negativ konsekvens på riksintresset
för kulturmiljö. Värdekärnan Fjällgatan bedöms påverkas i viss mån genom
tillkomsten av den jämförelsevis storskaliga byggnadsvolymen. Det blir en
märkbar förändring av vattenrummets front genom en ändrad stadssiluett.
Sammanfattningsvis bedöms miljöeffekterna innebära en måttlig till stor
negativ konsekvens för kulturmiljön på lokal och regional nivå. Utbyggnaden
innebär att stora delar av kvarteret Rabatten 9 omvandlas då två
byggnadskroppar rivs och sjukhusparken omvandlas. Rivningen innebär att
flera årsringar i kvarteret Rabatten 9 tas bort och att den institutionella
läsbarheten minskar. Det kommer inte längre att framgå hur Ersta diakonis
verksamhet format den östra delen av Södermalm och då framförallt området
kring Erstagatan och Folkungagatan. Omvandlingen innebär att strukturer och
samband kopplade till hygienismens tankar om ljus, luft och grönska försvagas
och blir mindre tydliga.

Fotomontage, vy mot det planerade sjukhuset och student- och hotellbyggnaden från
Skeppsholmen (Nyréns arkitektkontor och Ratio arkitekter).
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Fotomontage, vy mot det planerade sjukhuset och student- och hotellbyggnaden från
Kastellholmen (Nyréns arkitektkontor och Ratio arkitekter)

Fotomontage, vy mot det planerade sjukhuset och student- och hotellbyggnaden från
Beckholmen (Nyréns arkitektkontor och Ratio arkitekter)

Ytterligare vyer och fotomontage finns i illustrationsbilagan (Nyréns
arkitektkontor, 2014)
Störningar och risker
Buller
En miljöutredning har tagits fram (Sweco, 2014). Den nya sjukhusbyggnaden
kommer inte att utsättas för trafikbullernivåer över riktvärdet 30 dB(A)
inomhus om fasadisolering dimensioneras med avseende på den tunga trafiken
på Folkungagatan. Detta gäller även maximala ljudnivåer. Däremot kommer
troligen buller från Folkungagatan att öka på grund av ökad trafik i Stockholm
som helhet. Studenthuset kommer att utsättas för trafikbuller, men den
ekvivalenta ljudnivån ligger inom riktvärdet 55 dB(A) för merparten av
byggnadens fasadyta. Undantaget är fasaden mot Erstagatan, där ljudnivån är
högre. På denna fasad blir maximal ljudnivå över riktvärde och fasadåtgärder
är nödvändiga i form av exempelvis fönster med speciallösningar.
Farligt gods
En miljöutredning har tagits fram (Sweco, 2014). Bensinstationen på
Folkungagatan utgör den främsta risken vad gäller avstånd till befintlig och ny
bebyggelse. Riskerna utgörs av brand och explosion både under den pågående
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verksamheten på stationen och vid transport av farligt gods till denna. Förslaget
bedöms inte påverkas av transporter till och från bensinstationen.
Ljusförhållanden och lokalklimat
En solstudie är framtagen av Nyréns arkitektkontor, se nedan. Den så kallade
huvudbyggnaden påverkas under förmiddagar av skuggor från ny
sjukhusbyggnad. Även befintligt bostadshus inom Stammen 23 påverkas
delvis. Bebyggelsen längs Erstagatans östra sida påverkas främst under
eftermiddag och kväll.
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Midsommar

Vår- och höstdagjämning

Tidplan
Samråd
Granskning
Antagande

2:a – 3:e kv 2014
4:e kv 2014 – 1:a kv 2015
2:a kv 2015
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning
Stadsbyggnadskontoret upprättar detaljplan och ansvarar för
myndighetsutövning vid bygglov och bygganmälan. Lantmäteriet ansvarar för
erforderliga fastighetsbildningsåtgärder. Byggherren ansvarar för
genomförandet av nybyggnation samt erforderliga anläggningar inom
kvartersmark samt anslutning mot allmän platsmark. Exploateringskontoret
ansvarar för träffande av erforderliga avtal.
Huvudmannaskap
Staden är huvudman för allmän plats inom planområdet. Allmän plats utgörs av
gata.
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Avtal
Avtal avseende marköverföringar och servitut upprättas mellan Staden och
byggherren innan detaljplanen antas.
Verkan på befintliga detaljplaner
Gällande detaljplaner som berörs av planområdet är Pl 7400A (1973) som
anger bostads- och institutionsändamål, PL 4299 (1955) som anger
sjukhusändamål och gård, Pl 6208 (1963) som anger sjukhusändamål inkl.
personalbostäder och P1 7374 (1974) som anger gatu- och parkmark. Inom del
av Rabatten 9 gäller Pl 2002-14174 (2005) som möjliggör en förbindelsegång
över gården planen har en genomförandetid till 2020. Inom och i anslutning till
planområdet pågår arbete med detaljplan för nya spår i tunnel för
Saltsjöbanan/Tvärbanan. Planen omfattar delen mellan Slussen och
Varvsbranten med diarienummer 2003-12144. Detaljplan bedöms inte påverkas
av aktuellt planarbetet.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheter och ägoförhållanden
Både Ersta 24 och Rabatten 9 ägs av Ersta Diakonisällskap. Södermalm 10:35
tillhör Stockholms stad.
Användning av mark
Detaljplanen redovisar avgränsning mellan kvartersmark och allmän platsmark.
Kvartersmark utgörs av de områden som betecknas med B, C, D, H och S.
Allmän plats utgörs av gata, vilket betecknas som GATA på plankartan.
Fastighetsbildning, servitut, gemensamhetsanläggningar
Ett 1636 m2 stort område av Södermalm 10:35 ska genom fastighetsreglering
överföras till Rabatten 9. I samma lantmäteriförrättning ska servitut bildas
avseende allmänhetens tillträde till x-området. Garageinfarten till Rabatten 9
byggs inom Ersta 24 och vidare under Erstagatan. Åtkomsten till utrymmena
för infarten måste säkras för Rabatten 9. Det sker genom att det
tredimensionellt avgränsade utrymme under Erstagatan som i planförslaget
utgör kvartersmark genom fastighetsreglering överförs från Södermalm 10:35
till Rabatten 9. Utrymmet inom Ersta 24 ska säkras genom servitut eller
fastighetsbildning även om Rabatten 9 och Ersta 24 idag har samma ägare. Om
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delar av garageinfarten kommer att användas även för infart till Ersta 24 så bör
en gemensamhetsanläggning inrättas. Avtal mellan kommunen och Ersta
Diakonisällskap om marköverföringar och servitut för x-område ska vara
tecknat innan detaljplanen antas. Fastighetsbildning enligt ovan ska vara
genomförd innan bygglov kan beviljas. Ansökan om fastighetsbildning kan
göras av endera berörd fastighetsägare och görs till Lantmäterimyndigheten i
Stockholms kommun. För att fastighetsbildningen ska kunna beslutas så snart
som möjligt efter det att detaljplanen vunnit laga kraft och därmed inte försena
bygglovsprocessen bör ansökan lämnas in innan efter granskningsskedet innan
detaljplanen antas. Planförslaget omöjliggör inte att Ersta 24 eller Rabatten 9 i
framtiden delas genom avstyckning. Någon avstyckning är dock inte planerad i
dagsläget.

Figuren illustrerar de
fastighetsregleringar som blir
aktuella. Gult område är idag
allmän plats men blir enligt
planförslaget kvartersmark som
ska överföras till Rabatten 9. För
ett fem meter brett område
närmast huset (x-område) ska ett
servitut bildas avseende rätt för
allmän gångtrafik. Rött område
visar utbredningen av det
utrymme under Erstagatan som
ska överföras till Rabatten 9.
Observera att det rör sig om ett i
höjdled avgränsat utrymme som
inte påverkar Erstagatan.

Ekonomiska frågor
Vatten och avlopp
Stockholm Vatten AB ansvarar för utbyggnad av VA-systemet efter
överenskommelse med byggherren.
Fastighetsbildning
Kostnader för fastighetsbildning för delar av fastighet Södermalm 10:35 som
överlåts till Rabatten 9 bekostas av byggherren.
Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Vatten och avlopp finns utbyggt i och omkring planområdet.
Dagvatten
Dagvatten från planområdet ska i första hand fördröjas och tas hand om inom
fastigheten. Fördröjning och utjämning av dagvatten bedöms som mycket
begränsad med hänsyn till grönytans ringa storlek efter utbyggnad. Föreslagen
bebyggelse kommer delvis uppföras med hustak i vattenabsorberande material
såsom sedumtak eller liknande.
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El/Tele
Tillkommande bebyggelse kan kopplas till befintlig el- och telenät.
Fjärrvärme
Fjärrvärme finns utbyggt i anslutning till planområdet.
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på fem (5) år.
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