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Förslag till detaljplan för fastigheten Förrådsbacken 1
inom stadsdelen Östermalm, Dp 1997-01844-54

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
anta förslag till detaljplan för fastigheten Förrådsbacken 1 inom
stadsdelen Östermalm, Dp 1997-01844-54.

Föredragande borgarrådet Mikael Söderlund anför följande.
Detaljplanens innehåll
Fastigheten Förrådsbacken 1 är belägen på Östermalm mellan
Oxenstiernsgatan, Valhallavägen, Gärdesgatan och Dag Hammarskölds väg.
Inom fastigheten bedriver Sveriges Radio och Sveriges TV sin verksamhet.
Planen syftar till att anpassa användningsbestämmelsen till verksamheten
och att precisera byggrätten. I planen anges användningsbestämmelserna
radio- och TV-verksamhet för radio- och tv-byggnaderna och kultur för
Berwaldhallen. Planen lägger också fast skyddsföreskrifter för vissa interiörer
i Berwaldhallen och Radiohuset och för exteriörerna i Törnerska villan och
Vaktstugan.
Planen innebär att radiohusets lägre studiodelar får byggas på med två
våningar, att befintlig byggrätt läggs fast för den del av tv-huset som ligger
närmast Gärdet, och att tillbyggnad medges för den del som ligger längre in i
kvarteret. Planen medger också påbyggnad av nyhetshuset med 1-2 våningar
och av kontorshuset längs Oxenstiernsgatan med två indragna våningar.
Planen möjliggör uppförande av en begränsad byggnad på parkeringsplatserna
vid Gärdesgatan och av en körbyggnad vid Berwaldhallen.

Mina synpunkter
Den föreslagna detaljplanen innebär en lämplig avvägning mellan olika
intressen. Planen förenar behovet av att skapa goda expansionsmöjligheter för
den pågående radio- och tv-verksamheten men tar hänsyn till närheten till
nationalstadsparken.
Förslaget till detaljplan är ett resultat av en dialog mellan staden, staten,
remissinstanserna och de boende och tar stor hänsyn till synpunkter som har
framförts under plansamrådet. Bland annat togs viss byggrätt bort, skyddet
förstärktes och användningen preciserades. Under planens utställning kvarstod
vissa
invändningar
mot
påbyggnader
och
begränsningar
av
användningsbestämmelserna, men synpunkterna har inte föranlett några
ändringar. Stadsbyggnadsnämnden bör emellertid följa upp frågor om
utformning och gestaltning i bygglovprövningen.
Jag föreslår att kommunfullmäktige antar planförslaget.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till detaljplan för fastigheten Förrådsbacken 1 inom
stadsdelen Östermalm, Dp 1997-01844-54.
Stockholm den 20 februari 2002
På kommunstyrelsens vägnar:
CARL CEDERSCHIÖLD
Mikael Söderlund
Yvonne Modén
Ersättaryttrande gjordes av Viviann Gunnarsson och Christopher Ödmann
(båda mp) enligt följande.
Om vi hade haft yrkanderätt hade vi föreslagit kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att
1. avslå upprättande av detaljplan i nuvarande utförande

2. vidare anföra följande.
Området gränsar till Nationalstadsparken och dess direkta buffertzon. Utbyggnad av
området strider mot den av fullmäktige antagna översiktsplanen. Till- och påbyggnad
av TV-huset och nyhetshuset bör icke tillåtas och ingen ytterligare personalrestaurang
ska byggas. SVT bör förlägga ytterligare expansion till Värtahamnens områden.
Den planerade utbyggnaden av Radiohuset i sitt nuvarande utförande skär av en
spridningszon mellan två grönområden. Radiohuset kan byggas till på alternativt sätt.
Berwaldhallen skulle kunna byggas till om det görs på ett ytterst varsamt sätt så att
inga träd kommer till skada. Stor hänsyn togs till naturvärdena vid byggandet av själva
Berwaldhallen. Hänsynen måste vara lika stor vid en tillbyggnad.
Den redan antagna planen för parkeringsdäcket i anslutning till ambassadbyggnad
är illa i sig. Antalet parkeringsplatser samt den totala trafikmängden i området får inte
ytterligare tillåtas öka. Garnisonens parkeringsplatser kan användas.

Skrivelse har inkommit från Lisa Söderberg, VD Sveriges Radio, angående
Sveriges Radios behov av ändamålsenliga lokaler, bilaga 7.

ÄRENDET
Stadsbyggnadsnämnden har den 13 december 2001 beslutat att godkänna
förslaget till detaljplan för fastigheten Förrådsbacken 1 inom stadsdelen
Östermalm, Dp 1997-01844-54 och överlämna det till kommunfullmäktige
med hemställan att fullmäktige måtte anta planförslaget, samt att därutöver
anföra följande.
Vi är positiva till projektet, men avser att följa upp ett antal frågor om
utformning och gestaltning i bygglovprövningen.
Reservation anfördes av Dick Urban Vestbro (v) och Carin Jahn (s) enligt
följande.
Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation anfördes av Cecilia Obermüller (mp) enligt följande.
Stadsbyggnadsnämnden avslår upprättande av detaljplan i nuvarande utförande, samt
vidare anför följande.
Området ligger inom Nationalstadsparken och dess direkta buffertzon.
Utbyggnaden av området strider mot den av fullmäktige antagna översiktsplanen.
Till och påbyggnad av TV-huset bör icke tillåtas.
Ingen ytterligare personalrestaurang ska byggas.
Nyhetshuset bör inte byggas till.
SVT bör förlägga ytterligare expansion till Värtahamnens områden.
Den planerade utbyggnaden på Radiohuset i sitt nuvarande utförande skär av en
spridningszon mellan två grönområden. Radiohuset kan byggas till på alternativt sätt.
Berwaldhallen skulle kunna byggas till om det görs på ett ytterst varsamt sätt så att
inga träd kommer till skada. Stor hänsyn togs till naturvärdena vid byggandet av själva
Berwaldhallen och dessa naturvärden får nu icke förvanskas vid en mindre
tillbyggnad.
Den redan antagna planen för parkeringsdäcket i anslutning till
ambassadbyggnaden är redan illa i sig. Antalet parkeringsplatser samt den totala
trafikmängden i området får inte ytterligare tillåtas öka. Garnisonens parkeringsplatser
kan användas.

Illustration till planförslaget redovisas i bilaga 1, planbeskrivning i bilaga 2,
genomförandebeskrivning i bilaga 3, remiss- och samrådsredogörelse i bilaga
4, utställningsutlåtande i bilaga 5, programutredning i bilaga 6.

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande av den 7 december 2001 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsbyggnadsnämnden antog förslaget till detaljplan för kvarteret Ormen den 7 juni
2001. Länsstyrelsen har nu återförvisat ärendet till staden för antagande i fullmäktige.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att nämnden beslutar att överlämna förslaget till
kommunfullmäktige för antagande.

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande av den 28 maj 2001 har i huvudsak
följande lydelse.
SAMMANFATTNING
Inom fastigheten Förrådsbacken 1 har
Gräns
Sveriges Radio och Sveriges TV sin
för
National
verksamhet. Det strider enligt en dom i
kammarrätten mot bestämmelsen i
stadsgällande plan att användningen skall
parken
vara allmänt ändamål. Syftet med
planarbetet
är
att
anpassa
användningsbestämmelsen
till
Karlaplan
verksamheten och precisera byggrätten
som
idag
i
princip
saknar
begränsningar.
I
samrådet
kom
Förrådsbacken
invändningar in mot kvarstående på??
och tillbyggnadsmöjligheter, bristande
skydd m m. Efter samrådet ändrades
förslaget bl.a. så att viss byggrätt togs
bort, skyddet förstärktes, användningen
preciserades till radio- och TVverksamhet. Planen har varit utställd
och under utställningen kvarstod dock
en stor del av invändningarna, bl.a. att boende och fastighetsägare vid
Oxenstiernsgatan motsätter sig påbyggnader, att SRF protesterar mot begränsningen
av användningsbestämmelsen. Kontoret anser att föreliggande detaljplaneförslag
innebär en lämplig avvägning mellan delvis motstående intressen och föreslår att
nämnden beslutar att godkänna planen och överlämna den till fullmäktige för antagande.

Fastigheten Förrådsbacken 1 är belägen på
Östermalm
mellan
Oxenstiernsgatan,
Valhallavägen, Gärdesgatan och Dag
Hammarskölds Väg.
TV-Huset

Kontorshuset

Karl Joans
förrådet

? yhetshuset

Krutkällaren
Stora
Stenskjulet

Fyra äldre byggnader: Karl Johansförrådet,
Stora
Stenskjulet,
Krutkällaren
och
Törnerska villan, finns kvar från den tid Artilleriets laboratorium låg här. De tre första
förklarades 1935 som byggnadsminnen.
Efter att Radiotjänst flyttade hit i slutet av
50-talet byggdes Radiohuset, kontorshuset,
TV-huset, Berwaldhallen och Nyhetshuset

Radiohuset
Studiodelarna

Berwaldhallen Törnerska

villan

UTLÅTANDE
Bakgrund till planarbetet
Fastigheten ägs av staten/Statens Fastighetsverk och är upplåten med tomträtt till
Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF). Sveriges Radio (SR) och Sveriges Television
(SVT) har sin verksamhet där. Enligt en dom i kammarrätten våren 1998 strider
verksamheten mot bestämmelsen i gällande plan att användningen skall vara allmänt
ändamål. Syftet med planarbetet är att ändra användningsbestämmelsen i gällande
plan så att den anpassas till verksamheten och samtidigt precisera byggrätten med
hänsyn till bl. a ekologiska, stadsbildsmässiga och kulturhistoriska hänsyn. Planen
saknar idag bl. a. höjdbegränsning och begränsning på marken utom för en
förgårdsremsa som inte får bebyggas. Befintliga byggnader är inte alltid anpassade till
nuvarande verksamhet. För den befintliga verksamheten finns därför önskemål om
förändringar på kortare och längre sikt.
Kvarteret gränsar till nationalstadsparken på norra och södra sidan. I översiktsplanen betecknas området som tät stadsbebyggelse. Den södra delen av kvarteret
betecknas som bebyggelseområde av särskild betydelse för Stockholms biologiska
mångfald. Den inre delen av kvarteret mellan Radiohuset och de gamla byggnaderna

fungerar som en park för verksamheten med gräsmattor och stora lövträd. Den del av
kvarteret som ligger söder om Radiohuset har fått mer naturkaraktär. På en höjd står
ett monument och det finns också rester av en kyrkogård, "Artillerikyrkogården".
Programmet
I programmet föreslogs att markanvändningen ändrades så att den passade till
verksamheten. Stora delar av fastigheten föreslogs undantas från bebyggelse, t ex den
gröna kanten närmast Gärdet, den inre parken och i huvudsak det gröna området söder
om Radiohuset.
Avsikten var att minska den enligt gällande plan i princip obegränsade byggrätten
men så att bl. a vissa påbyggnader var möjliga för radio- och TV-verksamhetens
behov. Programföretagen önskade bygga på och till Radiohuset, bygga på och till TVhuset, bygga på och till kontorshuset med bl. a. personalrestaurang, bygga på
Nyhetshuset med en våning samt komplettera Berwaldhallen med en byggnad.
Detta föreslogs prövas i programsamråd utom tillbyggnad av personalrestaurangen
som inkräktade på Radiotorget. Nybyggnader på parkeringsplatser kunde också vara
tänkbara.
Programsamrådet
Ett förberedande samrådsmöte skedde i januari 1998. Programsamrådsmöte hölls den
6 december 1999 i Gärdesskolans aula, dit länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten,
kända sakägare och hyresgästföreningen inbjöds i brev, affischer sattes upp i portarna
i närområdet. Remiss skickades till kommunala förvaltningar bl. a. Östermalms
stadsdelsförvaltning, Stockholms stadsmuseum och miljöförvaltningen.
Stadsbyggnadsnämndens beslut
Programsamrådet redovisades för stadsbyggnadsnämnden som den 19 maj 2000
beslutade godkänna redovisningen och ge kontoret i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplan, genomföra plansamråd samt ställa ut planförslaget.
Samrådsförslaget
Användning
Användningsbestämmelserna för kvarteret angavs till: kultur, kontor och verkstäder
för SVT:s del av kvarteret samt kultur, kontor och handel i bottenvåningarna inom
SR:s del samt för Berwaldhallen: kultur. De äldre byggnaderna fick användas till
ändamål som är förenligt med byggnadernas kulturhistoriska värde. För Törnerska
villan intill Berwaldhallen förslogs samma användningsbestämmelse utom bostäder,
eftersom miljöförvaltningen ansåg att det var olämpligt med permanentbostäder nära
en trafikerad gata.

Grönytor, områden som inte får bebyggas
Den obebyggda ytan mellan de kulturhistoriskt intressanta äldre byggnaderna och
Radiohuset, ett område på östra sidan av Stora Stenskjulet, den södra delen av
kvarteret kring Berwaldhallen föreslogs undantas från bebyggelse, utom en mindre yta
för körbyggnaden. De stora träden mellan Radiohuset och de äldre byggnaderna samt
kring monumentet över Göta Livgarde gavs en skyddsbestämmelse.
Byggrätt
Höjden på kontorshuset längs Oxenstiernsgatan fick ökas med två indragna våningar.
På TV-huset närmast Gärdet föreslogs befintlig höjd på byggnaderna läggas fast.
Längre in i kvarteret tilläts påbyggnad. Radiohusets lägre studiodelar fick byggas på
med två våningar. En låg tillbyggnad framför Radiohuset tilläts så att Radiohuset
skulle få kontakt med Oxenstiernsgatan. På Nyhetshuset medgavs påbyggnad av 1-2
våningar. Parkeringsplatserna bakom Stora Stenskjulet fick bebyggas i en eller ett par
våningar men ytan på byggrätten begränsades. För att verksamheten i Berwaldhallen
skall kunna fungera föreslogs en mindre utbyggnad på sidan mot parken. Dessutom
medgavs en mindre byggnad delvis i slänten som kan användas t ex som körlokal.
Skyddsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser
Stora Stenskjulet, Karl Johansförrådet och Krutkällaren är byggnadsminnen och
föreskrifter har utfärdats av Riksantikvarieämbetet. Törnerska villan, gavs
skyddsbestämmelse som innebär att exteriören inte får ändras. Vaktstugan fick skydd
mot förändring av fasader och rivning.
Plansamrådet
Inbjudan till plansamrådsmöte sändes per brev till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och hyresgästföreningen samt övriga som kommit in
med skriftliga yttranden under programsamrådet. Affischer sattes upp i närområdet.
Samrådsmötet ägde rum den 9 januari 2001. Plankarta och beskrivning fanns
tillgängliga i Tekniska Nämndhuset och i Östermalms stadsdelsförvaltnings lokaler.
Remiss sändes till kommunala förvaltningar.
Synpunkter inkomna under samråden som ej tillgodosetts
Användning
? att radio- och TV-verksamheten omlokaliseras och byggnaderna används till
bostäder, huvudsakligen äldreboende och studentbostäder
eller för undervisning, skolor och museiverksamhet
? att användningen bör begränsas till kultur
Byggrätt
? att dagens situation skall låsas fast och att fastigheten är färdigbyggd

?
?

att endast omedelbart nödvändiga utbyggnader bör redovisas
att det inte bör byggas något i slänten bakom Berwaldhallen eller att påbyggnad
av Radiohusets studiodelar eller av TV-huset och kontorshuset inte tillåts eller
begränsas till maximalt en våning

Övrigt
? skydd för exteriörer för alla byggnader utom den östra delen av TV-huset,
Nyhetshuset samt skydd för vissa interiörer i Radiohuset
? att Oxenstiernsgatan skall tas med i planen och trafiken på gatan läggas om
? att det behövs en särskild MKB
Förändringar efter plansamrådet
?
?

?
?

användningen har begränsats till radio- och TV-verksamhet för Radio- TV-husen
viss byggrätt (Radiohuset mot Oxenstiernsgatan, påbyggnad av Berwaldhallen)
har tagits bort eller(ny byggnad på parkeringsplatserna vid Gärdesgatan) har
minskats, körbyggnaden har ökats istället
vissa interiörer har skyddats (i Berwaldhallen och Radiohuset)
Törnerska villan får användas för bostäder

Utställning
Detaljplaneförslaget har under tiden 1 oktober – 29 oktober 2001 varit utställt i
Tekniska Nämndhuset. Planförslaget har även visats i Östermalms stadsdelsförvaltnings lokaler, Karlavägen 104. Förutom kända sakägare har berörda boende och
andra intressenter, som under samrådet skriftligen framfört synpunkter, fått
underrättelse om utställningen i brev. Övriga har informerats genom annons i
dagspressen.
Sexton skrivelser kom in under utställningen. Dessutom kom två skrivelser in efter
utställningens slut. Synpunkterna redovisas i ett särskilt utställningsutlåtande.

Skrivelserna hade sänts in av:
Fastighetens tomträttshavare, SRF, samt ägaren till en fastighet vid
Oxenstiernsgatan, fyra bostadsrättsföreningar och en bostadsrättsinnehavare vid
Oxenstiernsgatan, fyra hyresgäster i Oxenstiernsgatan 25, Hyresgästföreningen,
Djurgårdens hembygdsförening och Djurgården Lilla
Värtans miljöskyddsförening, arkitekten till de flesta byggnaderna i kvarteret samt
Kerstin Mandén-Örn, Stadsmuseiförvaltningen.
Huvudsakliga invändningar och kontorets synpunkter

Användning

INVÄNDNING

STADSBYGGNADSKONTORETS STÄLLNINGSTAGANDE

Att verksamheten bör flytta
och ersättas med bostäder,
huvudsakligen äldreboende
och studentbostäder eller undervisning och museiverksamhet( Bl. a Brf Vingen,
G Essunger)

Fastigheten är lämplig för radiooch TV-verksamhet. Flyttar denna
verksamhet bör en ny detaljplan
upprättas

Att användningsbestämmelserna inte skall begränsa användningen till huvudsakligen radio- och TVverksamhet
(SRF)

Förslaget till användningsbestämmelser innebär inte något
hinder för pågående verksamhet.
Omvandlig till kontor bör
undvikas

Att användningsbestämmelserna inte begränsas till
kultur för Berwaldhallen
(SRF)

Avsikten är att Berwaldhallen
skall bevaras med nuvarande
användning

Översiktliga
bedömningar

Byggrätt

Att planen strider mot principerna för Ekoparken och
lagen om
Nationalstadsparken
(Djurgården - Lilla Värtans
Miljöskyddsförening,
bostadsrättsföreningen
Antennen)
Att planen strider mot översiktsplanen (Djurgården –
Lilla Värtans Miljöskyddsförening
Bostadsrättsföreningen
Antennen)

Planen innebär inte någon skada
på det historiska landskapets
natur- och kulturvärden. Kvarteret
ligger utanför Nationalstadsparken

Att planen strider mot den
”fördjupade översiktplanen”
Nationalstadsparkens ekologiska infrastruktur
(Djurgården - Lilla Värtans
Miljöskyddsförening)

Påståendet är fel. Det handlar om
en rapport som tjänat som
underlag i arbetet

Att det inte är lämpligt att
bygga på byggnaderna vid
Oxenstiernsgatan bl. a därför
att stadsbilden, ljuset och de
boendes utsikt mot Gärdet
förstörs (boende, fastighetsägare,
bostadsrättsföreningar vid
Oxenstiernsgatan)
Att man i stället skall bygga
inne i kvarteret (bl. a
Djurgården - Lilla Värtans
Miljöskyddsförening, boende
vid?Oxenstiernsgatan)

Kontoret anser inte att stadsbildsskäl talar emot att
byggnaderna på båda sidan av
gatan kan vara lika höga inte
heller är påverkan på utsikten
sådan att den inte kan tålas

Påståendet är fel. Enligt ÖP 99
ingår kvarteret i område för tät
stadsbebyggelse. De södra delarna
av kvarteret som enligt ÖP 99 har
intresse för den biologiska
mångfalden har till stor del
undantagits från ny bebyggelse

Man måste vara försiktig med att
bygga i det inre av kvarteret som
delvis har parkkaraktär, man bör
inte heller bygga nära byggnadsminnena

Skydd

Övrigt

Att nästan hela bebyggelsen
utom östra delen av TV-huset
och Nyhetshuset skall
skyddas med
skyddsbestämmelser (Kerstin
Mandén-Örn, Stadsmuseiförvaltningen)

Radiohuset och Berwaldhallen har
i stället fått varsamhetsbestämmelser som
kontoret anser är lämpligare
eftersom de preciserar vad man
skall vara varsam om och kan ge
upphov till ersättningskrav

Att byggnadsminnena skall
ha skyddsbestämmelser
(Kerstin Mandén-Örn,
Stadsmuseiförvaltningen)

Byggnadsminnen ges
skyddsföreskrifter enligt
kulturmiljölagen, om de ges
skyddsbestämmelser även i
detaljplanen kan oklarheter uppstå
t ex om vem som bevakar och ger
ersättning
Tillfart till parkeringen sker
huvudsakligen från Gärdesgatan,
trafiken på Oxenstiernsgatan
består till stor del av
genomfartstrafik Det är då bättre
att gatans funktion behandlas i
Trafikplanen för Östermalm

Att trafiken på Oxenstiernsgatan ökar. Gatan skall vara
med i planen och trafiken i
stället minskas (bl. a Hyresgästföreningen, boende, Brf
och fastighetsägare vid
Oxenstiernsgatan,)

Att det skall göras en
Miljökonsekvenser har redovisats i
särskild MKB för
planbeskrivningen, kontoret
detaljplanen (bl. a Brf
bedömer inte att särskild MKB beAntennen, Djurgården - Lilla hövs eftersom planen inte innebär
Värtans Miljöskyddsföbetydande påverkan på miljö,
rening, Fastighetsverket,
hälsa m.m
boende vid Oxenstiernsgatan
)
Stadsbyggnadskontorets slutsats och process
De synpunkter som lämnats under utställningen har inte föranlett någon ytterligare
ändring av förslaget. Förslaget innebär en avvägning mellan delvis motstående
intressen. Det ger den pågående radio- och TV-verksamheten goda förutsättningar och
ett rimligt men inte obegränsat expansionsutrymme. Stor hänsyn har tagits till läget
intill nationalstadsparken, särskilt med hänsyn till naturvärden i kvarteret och
påverkan på landskapsbilden. Det är inte lämpligt att ge fastigheten en mer generell
kontorsanvändning. Om radio- och TV-verksamheten förläggs till en annan plats bör
en ny detaljplan upprättas och kvarteret ges en mer mångsidig användning med inslag
av bostäder m.m.
Planen innebär en bekräftelse på pågående markanvändning och minskar
byggrätten jämfört med gällande plan samt medför inte några väsentliga miljökonsekvenser.

Kontoret föreslår att nämnden godkänner planen och överlämnar den till
kommunfullmäktige för antagande.
En revidering som rör befintliga, underjordiska delar har gjorts och den har
godkänts av SRF och Fastighetsverket.
KONSEKVENSER
Miljö
Vegetation
Stora delar av kvarteret (c:a 4,2 av 11,6 har) har betecknats som mark som inte får
bebyggas. I tidigare plan undantogs endast förgårdsmark längs gatorna. Träd runt
monumentet, i det centrala parkområdet och vid Oxenstiernsgatan ges speciellt skydd.
Planen följer därmed översiktsplanen som betecknar södra delen av kvarteret som
område med särskilt intresse för den biologiska mångfalden, och påverkar inte
Nationalstadsparken.
Buller
En utredning har gjorts som visar att påbyggnaden av kontorshuset inte nämnvärt
påverkar bullernivåerna för bostadshusen på andra sidan gatan.
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Gällande plan innehåller inte något skydd. I den här planen skyddas Törnerska villans
exteriör. Berwaldhallen och Radiohuset får varsamhetsbestämmelse för fasaderna så
att karaktären inte ändras vid en ombyggnad, och några interiörer skyddas.
Radiohuset, Berwaldhallen och Törnerska villan får inte rivas. För byggnadsminnena
innebär planen inte någon förändring.
Ekonomi
Planen förutses inte ge några kommunala kostnader. Ett avtal kommer att slutas
mellan SRF, Fastighetsverket och staden om att de föreslagna skyddsbestämmelserna
inte skall ge någon ersättning. Staden överlåter en mindre yta vid Dag Hammarskölds
Väg till Fastighetsverket.
Tillgänglighet
Parkeringsplatser för rörelsehindrade kan ordnas både inom fastigheten och på gatorna
omkring. Befintliga byggnaders entréer är tillgängliga och kontorslokaler har tillgång
till hiss i samma plan. Eventuella ny- eller påbyggnader skall följa PBL, BVL och
BVF samt gällande föreskrifter och rekommendationer.

