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§ 12
Remissvar angående samråd om program för
område vid västra Valhallavägen i stadsdelen Norra
Djurgården
Dnr 4.1/2036/2014
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl.
(FP) och Arba Kokalari m.fl (M):
-

att godkänna kulturförvaltningens svar på remissen
att omedelbart justera paragrafen
att därutöver anföra

Vi anser att det är viktigt att väga in de kulturhistoriska
bedömningarna då en stad i utvecklas så snabbt som Stockholm.
Kulturnämndens uppdrag är att ta ställning till detaljplaner utifrån
ett kulturhistoriskt perspektiv och utifrån gällande lagstiftning i
plan- och bygglagen och miljöbalken. Vi tar i kulturnämnden i och
med detta beslut inte ställning till detaljplanen som helhet, utan
skickar med kulturförvaltningens synpunkter till en senare,
sammanvägd bedömning, i stadsbyggnadsnämnden och
kommunfullmäktige.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 201408-13. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt följande:
1. att i huvudsak tillstyrka föreslaget program
2. att avstyrka den del av programmet som innebär
nybebyggelse i kv Körsbärsbladet

Drottninggatan 30
Box 16113
103 22 Stockholm
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

Sammanfattning
Programmet innebär en omvandling av området invid västra
Vallhallavägen med förslag till ca 700 bostäder, idrottshallar och
skolor m.m. i en tät varierad bebyggelsestruktur anpassad till
topografin. Grönstråket mellan Valhallavägen och bebyggelsen vid
Körsbärsvägen och Ruddammen tas i anspråk av nybebyggelsen
och nya gator, mindre torg och parker anläggs. Engelska skolan
rivs. Kulturförvaltningen har i huvudsak ingen erinran mot
programförslaget men anser inte att föreslagen bebyggelse mellan
studentbostäderna Domus och Nyponet är acceptabelt eftersom det
skulle minska anläggningens kulturhistoriska värde och särskilt
påverka upplevelsen av höghuset Nyponet och stadsbilden negativt.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba
Kokalari m.fl. (M) föreslår att kulturnämnden beslutar (se
beslutet).
2) Emilia Bjuggren m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt följande:
- att i huvudsak bifalla program för område vid västra
Valhallavägen i stadsdelen Norra Djurgården
- att därutöver framföra följande:
Programområdets centrala läge innebär en av få möjligheter
att låta de egna allmännyttiga bolagen bygga upp ett bestånd
av lägenheter i norra innerstaden, där de i dag nästan inte
finns representerade. De delar av området som ännu inte
markanvisats bör därför direktanvisas vilket också
säkerställer ett snabbt genomförande.
Programmet innebär en mycket hög exploatering, vilket är
rimligt, och tycks åtminstone i den nordvästra delen vara väl
genomarbetat för att hantera de utmaningar ett så tätt
stadsbyggande medför. Att höja exploateringsgraden
ytterligare – genom att bebygga ytterligare mark eller höja
husens höjd – riskerar att leda till dåliga boendemiljöer.
3) Mats Berglund (MP) och Mårten Andersson (V) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl (FP) och Arba
Kokalari m.fl (M).
Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.
Mats Berglund (MP) och Mårten Andersson (V) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i förslag till beslut från ordföranden
Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba Kokalari m.fl. (M).
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