Stockholms läns landsting
Landstingsradsberedningen

1 (3)
LS 1202-0256

SKRIVELSE
2012-02-22

WNDSTWGSSTYRÉLSEN

12*03- 27 00005
Landstingsstyrelsen

Organisation för den fortsatta planeringen av Östra
Karolinskaområdet
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
Stf förvaltningschefen har inkommit med förslag om organisation för den
fortsatta planeringen av Östra Karolinska-området.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår dels landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen att, med utvecklingsplanen som
inriktningsdokument, ansvara för den fortsatta planeringen för Östra
Karolinska
att uppdra åt Locum AB, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden
att bistå landstingsstyrelsen i arbetet med den fortsatta planeringen för Östra
Karolinska
dels - under förutsättning av fullmäktiges beslut - för egen del besluta
att uppdra åt arbetsutskottet att ansvara för arbetet med fortsatt
utveckling av Östra Karolinska-området
att fastighets- och investeringsberedningen ansvarar för beredning av
frågor angående fortsatt utveckling av Östra Karolinska-området inför
arbetsutskottet.
Landstingsrådsberedningens motivering
I landstingets budget för 2012 markeras att styrningen av landstingets fastigheter kommer att utvecklas i syfte att åstadkomma en effektivare samordning och resursanvändning. Reglementet för landstingsstyrelsen har
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ändrats så att landstingsstyrelsen ansvarar för övergripande fastighetsstrategiska frågor samt investeringsfrågor. En fastighets- och investerings- beredning har inrättats.
Mot bakgrund av att det strategiska ansvaret för arbetet med Östra Karolinska- området inbegriper beaktande av flera av landstingets viktiga intressen jämte de fastighetsstrategiska frågorna bör det fortsatta ansvaret för
arbetet åvila arbetsutskottet. Fastighets- och investeringsberedningen ansvarar för beredning av frågor angående fortsatt utveckling av Östra Karolinska inför arbetsutskottet.
Viktigt är att Locum AB och övriga berörda organ inom landstinget, främst
hälso- och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden, bistår i detta arbete. ^
Sedan utvecklingsplanen för Östra Karolinska antogs av landstingsfullmäktige den 11 maj 2010 har arbetet gått vidare under Locums ledning. För
närvarande genomförs ett antal delutredningar, inför kommande detaljplanering av området. Flera parallella konceptidéer tas fram för att konkretisera Vision 2025:s intentioner för Hagastaden och vidareutveckla idéer och
strategier inför fortsatt planering av Östra Karolinska. En förvaltningsplan
tas fram, som syftar till att ge underlag och vägledning för förvaltningen av
Östra Karolinska under omvandlingsskedet. Affärsmässiga aspekter för
landstinget i den fortsatta utvecklingen av området kommer också att belysas.
Utvecklingsplanen utgår från att vårdverksamheterna på nuvarande Karolinska Universitetssjukhuset i Solna på sikt flyttas från Östra Karolinskaområdet. Det är dock för tidigt att uttala sig om hur de framtida vårdbehoven kommer att påverka planeringen för Östra Karolinska- området i sin
helhet. De möjligheter för områdets utveckling som finns hänger nära
samman med byggandet av Nya Karolinska universitetssjukhuset, överföringen av vård från det nuvarande sjukhuset till det nya, utvecklingen av
Karolinska Institutet och den nya sjukvårdsstruktur som ska införas i och
med att beslut fattas avseende programarbetet framtidens hälso- och sjukvård.
Utvecklingsplanen för Östra Karolinska bygger på att spårbunden trafik
med god kvalitet byggs ut till området. Trafiknämnden utreder frågan och
återkommer med förslag.
Landstingsrevisorerna har i november 2011 lämnat en rapport, Locums
särskilda uppdrag (projektrapport 6/2011). Ett av de uppdrag som granskats är uppdraget från landstingsfullmäktige att utveckla Östra Karolinska-
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området, till en ny stadsdel. Revisorerna anser att detta är ett infrastrukturprojekt, snarare än ett fastighetsutvecklingsuppdrag. En av rapportens
rekommendationer är att landstingsstyrelsen bör se över Locums ägardirektiv, bolagsordning och avtal för att tydliggöra Locums uppdrag då det i
dagsläget inte omfattar det strategiska ansvar att företräda ägaren som utvecklingen av Östra Karolinska har inneburit.
I anslutning till kommande budgetbeslut redogörs för hur ansvarsförändringarna för fastighetsfrågor regleras i de specifika ägardirektiven för Locum AB. Avsikten är att tydliggöra den nya ansvarsfördelningen och Locums fortsatta roll.
Locum kommer även fortsättningsvis att vara landstingets fastighetsförvaltande bolag. Bolaget kommer också kunna bistå landstingsstyrelsen med
sin kompetens genom att göra helhetsbedömningar av underhålls- och investeringsbehov för att landstinget ska kunna använda sitt lokalbestånd på
ett optimalt sätt för den landstingsverksamhet som bedrivs där.
Beslutsunderlag
Stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den lo februari 2012
Strategisk utvecklingsplan för användning av del av nuvarande sjukhusområde i Solna som ligger utanför detaljplaneområdet för Nya Karolinska Solna (LS 0912-1070)
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Organisation för den fortsatta planeringen av Östra
Karolinska-området
Ärendebeskrivning
Pågående arbete med områdets framtida utveckling beskrivs. Organisation
för det fortsatta arbetet föreslås, bl.a. med anledning av att ansvaret för
övergripande fastighetsstrategiska frågor samt investeringsfrågor inom
landstinget förändrats.
Beslutsunderlag
Stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 10 februari 2012
Strategisk utvecklingsplan för användning av del av nuvarande
sjukhusområde i Solna som ligger utanför detaljplaneområdet för Nya
Karolinska Solna (LS 0912-1070)
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen att, med utvecklingsplanen som
inriktningsdokument, ansvara för den fortsatta planeringen för Östra
Karolinska
att uppdra åt Locum AB, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden
att bistå i arbetet med den fortsatta planeringen för Östra Karolinska
dels - under förutsättning av fullmäktiges beslut - för egen del besluta
att arbetsutskottet ges i uppdrag att ansvara för arbetet med fortsatt
utveckling av Östra Karolinska-området
att fastighets- och investeringsberedningen ansvarar för beredning av
frågor angående fortsatt utveckling av Östra Karolinska-området inför
arbetsutskottet.
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Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Utifrån landstingets omfattande ansvar för Hagastaden och Östra
Karolinska, och den nya ansvarsfördelningen för fastighetsstrategiska
frågor inom landstinget, föreslås att huvudansvaret för det fortsatta
utvecklingsarbetet för Östra Karolinska åvilar landstingsstyrelsen.
Bakgrund
Landstingsfullmäktige beslöt den i i maj 2010 att godkänna föreslagen
vision och utvecklingsplan för den del av sjukhusområdet i Solna som ligger
utanför detaljplaneområdet för Nya Karolinska Solna, att i den fortsatta
utvecklingen av området reservera mark och byggnader för bostäder och
kommersiella ändamål, samt att med utvecklingsplanen som inriktningsdokument uppdra åt Locum AB att fortsätta planeringen.
Området, som kallas Östra Karolinska (ÖKS), ingår i den Centrala
regionkärnan enligt den regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen RUFS 2010.
Östra Karolinska är en del av Hagastaden, som kommer att bli en helt ny
stadsdel med en blandning av boende, parkområden, handel, världsledande
forskning och högspecialiserad vård. I Hagastaden ingår också det nya
universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna, som öppnas
2016. Sjukhusområdet byggs ut och skapar ett centrum för högspecialiserad
sjukvård och världsledande biovetenskaplig forskning för att förbättra
människors hälsa - life science.
Samtidigt vidgas Stockholms innerstad. Området blir gemensamt för både
Stockholm och Solna då kommungränsen går mitt i den nya bebyggelsen.
Med Hagastaden försvinner den barriär som idag finns mellan Stockholm
och Solna genom att E4/E20 och järnvägen byggs över. Här planeras för en
tät bebyggelse med bostäder och arbetsplatser och ett kommersiellt
centrum med butiker, restauranger och caféer.
Sedan utvecklingsplanen för Östra Karolinska antogs har arbetet gått vidare
under Locums ledning. För närvarande genomförs ett antal delutredningar,
inför kommande detaljplanering av området. Flera parallella konceptidéer
tas fram för att konkretisera Vision 2025:s intentioner för Hagastaden och
vidareutveckla idéer och strategier inför fortsatt planering av ÖKS. En
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förvaltningsplan tas fram, som syftar till att ge underlag och vägledning för
förvaltningen av ÖKS under omvandlingsskedet. Affärsmässiga aspekter för
landstinget i den fortsatta utvecklingen av området kommer också att
belysas.
Utvecklingsplanen utgår från att vårdverksamheterna på sikt flyttas från
ÖKS. I underlaget till fullmäktiges beslut angav landstingsstyrelsens
förvaltning (LSF) att det var för tidigt att uttala sig om hur de framtida
vårdbehoven kunde komma att påverka planeringen för ÖKS och att det
borde finnas en fortsatt öppenhet till vilken form av vård och forskning som
skulle finnas inom området. I Framtidsplanen för hälso- och sjukvården,
som antogs av landstingsfullmäktige den 14-15 juni 2011 sägs att det är
möjligt att använda delar av lokalerna vid nuvarande Karolinska
Universitetssjukhuset Solna under en övergångsperiod när den nya hälsooch sjukvårdsstrukturen utvecklas och anpassas. De totala kostnaderna för
hälso- och sjukvården ökar ju längre tid landstingets verksamhet blir kvar i
lokalerna, men kostnaderna för detta får ställas i relation till kostnaderna
för att bedriva denna vård i andra lokaler. Utgångspunkten är emellertid att
lokalerna bör utvecklas i enlighet med den strategiska utvecklingsplanen
(dvs för bostäder och kommersiella ändamål).
Utvecklingsplanen för ÖKS bygger på antagandet att spårbunden trafik med
god kvalitet byggs ut. Dagsläget är att arbetet med framtagande av
systemhandling och järnvägsplan för tunnelbana till Karolinska har
avbrutits. Istället genomförs en fördjupad utredning om stadsspårväg på
sträckan Solna centrum - Karolinska/Norra Station - Odenplan med
förslag på detaljutformning och depåer. Parallellt genomförs en fördjupad
analys av vilka förberedande arbeten, såväl projektering som försvarsarbeten, som bör göras för att i framtiden möjliggöra en utbyggnad av
tunnelbana till Karolinska - Norra Station.
I landstingets budget för 2012 markeras att styrningen av landstingets
fastigheter kommer att utvecklas i syfte att åstadkomma en effektivare
samordning och resursanvändning. Reglementet för landstingsstyrelsen har
ändrats så att landstingsstyrelsen ansvarar för övergripande fastighetsstrategiska frågor samt investeringsfrågor. En fastighets- och investeringsberedning har inrättats. Den ska särskilt bereda övergripande fastighetsstrategiska frågor, investeringsfrågor samt förslag till vad som ska
benämnas som strategiska fastigheter.
Landstingsrevisorerna har i november 2011 lämnat en rapport, Locums
särskilda uppdrag (projektrapport 6/2011). Ett av de uppdrag som
granskats är uppdraget från landstingsfullmäktige att utveckla Östra
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Karolinska-området, ÖKS, till en ny stadsdel. Revisorerna anser att detta är
ett infrastrukturprojekt, snarare än ett fastighetsutvecklingsuppdrag.
Locum har inte tidigare arbetat med ett uppdrag av denna omfattning, som
innebär planering inte bara av vårdlokaler utan även bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafik. Revisorerna påpekar också att det finns en
struktur för samarbete mellan Locum och de externa aktörer som har ett
intresse i utvecklingen av Hagastaden. Någon central samordning inom
landstinget mellan exempelvis Locum AB, NKS-förvaltningen, AB
Storstockholms Lokaltrafik, hälso- och sjukvårdsnämnden och SLL Tillväxt,
miljö och regionplanering har dock, enligt revisorerna, inte etablerats. En
av rapportens rekommendationer är att landstingsstyrelsen bör se över
Locums ägardirektiv, bolagsordning och avtal för att tydliggöra Locums
uppdrag då det i dagsläget inte omfattar det strategiska ansvar att företräda
ägaren som utvecklingen av ÖKS inneburit. Landstingsrevisorernas rapport
är för närvarande på remiss.
I anslutning till kommande budgetbeslut redogörs för hur ansvarsförändringarna för fastighetsfrågor regleras i de specifika ägardirektiven för
Locum AB. Avsikten är att tydliggöra den nya ansvarsfördelningen och
Locums fortsatta roll.
Överväganden
Vision 2025 för Hagastaden och utvecklingsplanen för ÖKS är fortfarande
aktuella och det finns en bred enighet mellan aktörerna om hur man vill ta
till vara på områdets stora potential och betydelse för en attraktiv
Stockholmsregion.
Landstinget har ett stort ansvar för helheten i Hagastaden, såväl i egenskap
av regionplaneringsorgan och ansvarig för kollektivtrafikförsörjningen, som
genom engagemang för Life Science-frågor och huvudmannaskapet för
hälso- och sjukvården och det nya universitetssjukhuset NKS. När det gäller
ÖKS-områdets fortsatta planering har landstinget också starka intressen
som fastighetsägare.
Landstinget bör fortsätta medverka i styrgrupper för Hagastaden på politikoch tjänstmannanivå. Hur en eventuell särskild organisation för utveckling
av ÖKS ska ordnas får avgöras i det fortsatta arbetet. Det är särskilt viktigt
att ge utrymme för Solna kommun i den kommande processen.
Utifrån landstingets breda ansvar för Hagastaden och ÖKS, och den nya
ansvarsfördelningen för fastighetsstrategiska frågor inom landstinget, är
det naturligt att huvudansvaret för det fortsatta utvecklingsarbetet för ÖKS
åvilar landstingsstyrelsen, vilket innebär en förändring i jämförelse med det
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beslut landstingsfullmäktige fattade när utvecklingsplanen antogs. Viktigt
är att Locum och övriga berörda organ inom landstinget, främst hälso- och
sjukvårdsnämnden och trafiknämnden, bistår i detta arbete.
Mot bakgrund av att det strategiska ansvaret för arbetet med ÖKS
inbegriper beaktande av flera av landstingets viktiga intressen jämte de
fastighetsstrategiska frågorna bör det fortsatta ansvaret för arbetet med
ÖKS åvila arbetsutskottet.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Förslaget kommer att medföra behov av resurser för fastighetsstrategiskt
arbete vid landstingsstyrelsens förvaltning.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med Miljöutmaning 2016 har hänsyn till miljön beaktats och
bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Anne Rundquist
Stf förvaltningschef
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Strategisk Utvecklingsplan för Östra KS

Locum Styrelse 26 November 2009

Uppdraget
Bakgrund
• Med utgångspunkt från landstingsfullmäktiges beslut per 8 april 2008 (LS 0710-1039) har Locum
initierat ett utvecklingsarbete i syfte att utarbeta en strategisk utvecklingsplan för framtida användning
och utveckling av Östra Karolinska Sjukhusområdet.
g
Omfattning
• Uppdraget har omfattat att ta fram en Strategisk utvecklingsplan med tillhörande investeringskalkyl
med utgångspunkt från områdets potential i relation till vision 2025 och pågående utveckling i anslutning
till utredningsområdet.
Relation till pågående planprocesser
Föreslagen utformning av Östra Karolinska som ligger till grund för värdering av områdets potential är
samordnad med angränsande planprocesser.
• Östra KS ingår i Vision 2025 och Fördjupad Översiktsplan Karolinska - Norra Station.
• Utvecklingsområdet angränsar till detaljplaneområdena för Nya Karolinska Solna och Norra Station.
Station
• I detaljplanen för Norra Station ingår en ny gång- och cykelförbindelse mellan Östra Karolinska och
Haga Brunnsviken i riktning Albano som samordnas med Norra Stationsprojektet och Norra Länken.
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Utredningsområde
Östra Karolinska Sjukhusområdet
omfattar 27 hektar och angränsar till Nya
Karolinska Solna, Solna Kyrkogård, Haga
Brunsviken och Norra Station.
Givet planerad överdäckning av Norra
St ti
Stationsområdet
åd t och
h etablering
t bl i av Nya
N
Karolinska Solna har området stor
potential att utvecklas.
För att maximera områdets framtida
attraktionskraft är det viktigt att skapa
fysiska kopplingar med gator, gång och
cykelvägar till KI, KTH och Stockholms
universitet, samt Solna, City och Haga
Brunnsviken.
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Syfte och mål för uppdraget
Syfte med uppdraget
• Utveckla förutsättningarna för ny stadsdel i Östra Karolinska som grund inför inriktningsbeslut i
Landstinget inför planprocess och försäljning.
Mål med projektet
• Precisera förutsättningarna för att utveckla och sälja utredningsområdet i lämpliga delar på bästa
marknadsmässiga villkor i takt med att verksamheterna i området omlokaliseras.
Prioriteringar
- Goda förutsättningar för Life Science etableringar
- Hållbar stadsdel: ekonomiskt, socialt, ekologiskt
- Balans mellan dag- och nattbefolkning
- Bra stadsmiljö
- Sund fastighetsekonomi
- Skapa positivt kassaflöde i samband med områdets utveckling
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Genomförande av uppdraget
Uppdraget har genomförts enligt följande:
Nästa steg:
Syfte o
Mål
Fastställande av
syfte och mål för
Östra KS
strategiska
utvecklingsplan

Nulägesanalys
Omvärldsanalys
y
kommun- och
regionalpolitiskt
Intervjuer
Områdesanalys
Kartläggning av
synergier och
omgivande
förutsättningar

Idéer
SWOT
Idéseminarium m.
representation från
Länsstyrelse Life
Science intressenter
och stadsbyggare
Styrkor
Svagheter

Strategisk
plan

Handlings
plan

Genomförandestudie
Förstudier

Vision

Investeringskalkyl

Strategi

Förslag till

Koncept

- beslut

Planläggning

Redovisning av
underlag för
investeringskalkyl

- tidplan

Miljöärenden

Myndigheter

Avtal
Kommunikation

Möjligheter
Hot

Förvaltning
Försäljning

Bedömningen av områdets potential och värde bygger på tidigare studier, omvärldsanalys med inriktning på
regional utveckling och Life Science, analys av områdets fysiska förutsättningar och studie av
betalningsvilja för referensområden
referensområden.
Ett idéseminarium med representation från Kommunerna, Länsstyrelsen, Vision 2025, Life Science
intressenter, stadsbyggare m.fl., samt en SWOT analys, föregick utveckling av vision, strategier och
koncept för Östra Karolinska. Rapporter från dessa förstudier finns som bilaga.
Nästa steg efter beslut om områdets framtida utveckling är att ta fram mer detaljerad genomförandestrategi
inför planläggning, successiv omvandling och försäljning.
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Utgångspunkter för områdets utveckling
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Utgångspunkter för områdets utveckling
Östra Karolinska ingår i Vision 2025 och Fördjupad Översiktsplan
Karolinska - Norra Station
Omdaningen
g av området skall vara förenligt
g med
• Landstingets uppdrag
• Vision 2025
• En attraktiv stadsmiljö.
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Utgångspunkter för utveckling

Vision 2025 - Sammanfattning
Vision 2025 för Karolinska/Norra Station har formulerades 2007 för att skapa världens främsta område för life science.
Flera nyckelpersoner ställde sig bakom visionen, se nedan.

Version 2.0 skrivs nu på uppdrag av Länsstyrelsen, SLL, KI, Solna Stad, Stockholm Stad med Per Unckel som ordförande.

”År 2025 har Stockholm – Mälarregionen stärkt sin position inom life science och är den starkaste

bioregionen i Europa. Likt en magnet drar regionen till sig de mest kompetenta människorna och de
mest framgångsrika företagen inom life science i världen.”
”Källan till framgången är att regionen har lyckats utnyttja Karolinska/Norra Stationsområdets unika
förutsättningar och utveckla ett av världens främsta områden för life science. ”
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Utgångspunkter för utveckling

Grundförutsättningar för områdets utveckling
Utvecklingsplanen för Östra Karolinska bygger på tre grundförutsättningar som måste uppfyllas för att området
skall vara intressant att utveckla i enlighet med förslaget.
- Överdäckning av Norra Station, utbyggd kollektivtrafik och Nya Karolinska Solna.

• Nya Karolinska Solna
Utvecklingsplanen för Östra Karolinska är integrerad med föreslagen detaljplan för Nya Karolinska Solna
(NKS) Akademiska Stråket är en bärande del i hela stadsväven och skapar en stark koppling mellan KI
(NKS).
KI,
NKS, Östra Karolinska och vidare via gång- och cykel till Haga Brunnsviken, KTH och Stockholms
Universitet. I samband med genomförandet av NKS planeras en stor del av pågående verksamhet inom
Karolinska Sjukhuset flyttas. Flera byggnader kommer att tomställas och bereda plats för nya
verksamheter och en ny stadsstruktur att utvecklas.
• Norra Station
Överdäckningen av Norra Stationsprojektet är en förutsättning för utvecklingen av Östra Karolinska. Den
integrerade stadsstrukturen bygger på tydliga kommunikationsstråk till Vasastan. I det fall Norra
Stationsprojektet inte skulle bli av kan man förutse att stadsstrukturen i Östra Karolinska får en annan
karaktär med lägre exploatering och annan betalningsvilja.
• Kollektivtrafik
K ll kti t fik
Projektet bygger på antagandet att kollektivtrafiken byggs ut till Nya Karolinska Solna, Östra Karolinska
och Norra Station. Bäst värde och miljö möjliggörs genom att få spårbunden trafik med god kapacitet till
stadsdelen. Om spårbunden trafik inte genomförs bedöms konsekvenserna bli att flera busslinjer måste
trafikera området med behov av bussterminal, ökat antal busshållplatser och parkeringsplatser som tar
mark i anspråk. Samtidigt försämras attraktionskraften för verksamheter och boende att etablera sig i
den nya stadsdelen.
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Utgångspunkter för utveckling

Life Science
Förhållningssätt till planering för Life Science verksamheter
• Utvecklingsplanen har ambition att skapa möjligheter för Life Science verksamheter att etablera sig
inom Östra Karolinska.
• Närheten till KI, Nya Karolinska Solna, KTH och Stockholms universitet, samt den dynamik som
skapas av stadsliv,
stadsliv närhet till natur och rekreation,
rekreation kommunikationer,
kommunikationer bostäder och närservice gör
området mycket attraktivt.
• Området som etableringsalternativ för Life Science måste ses ur ett regionalt perspektiv där Östra
Karolinska är en del av stråket – Strängnäs, Huddinge, Norra Station/Östra Karolinska och Uppsala.
• Utifrån ambitionen att skapa en integrerad stadsmiljö tillgodoser man Life Science verksamheters
behov av torra laboratorier, vilket kan likställas med kontorsmiljöer. Behovet av laboratorier som inte är
att föredra i en stadsmiljö avses inte tillgodoses inom området.
• I det fall efterfrågan på lokaler för Life Science företag inte möter utbudet, kommer området vara
attraktivt för andra branscher.
• Befintliga b
byggnader
ggnader som be
bevaras
aras för
förutses
tses del
delvis
is kkunna
nna h
hyresgästanpassas
resgästanpassas för n
nystartade
startade företag
inom Life science (s.k. företagskuvös) som har lägre betalningsvilja. Samtidigt bereds utrymme för
huvudkontor / verksamheter att etablera sig i nybyggda lokaler och profilbyggnader.
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Utgångspunkter för utveckling

Befintliga verksamheter
Inom Östra Karolinska sjukhusområdet är vård i Landstingets regi den dominerande verksamheten. Även
forskning bedrivs inom området. En utredning pågår för att kartlägga vilka verksamheter som skall
omlokaliseras till Nya Karolinska Solna (NKS) och andra platser.
Förhållningssätt
g
till befintliga
g verksamheter
• Utvecklingsplanen för Östra Karolinska utgår från att samtliga vårdverksamheter flyttas från
utredningsområdet på sikt och ersätts med Life Science, bostäder och närservice i en ny integrerad
stadsmiljö.
• Inom ramen för vision 2025 och visionen för Östra Karolinska finns utrymme för befintlig forskning som inte
flyttas till NKS att stanna inom området.

11

Utgångspunkter för utveckling

Befintliga byggnader och planerad bebyggelse
Relation till befintliga byggnader och planerad bebyggelse i angränsande områden
• I utvecklingsplanen är utgångspunkten att bevara de starkast kulturminnesklassade byggnaderna om
69 000 kvm BTA och anpassa dessa till nya verksamheter. Övriga byggnader rivs successivt och lämnar
plats för den nya stadsstrukturen att växa fram.
detaljplaner Skalan är
• Kvartersstruktur och hushöjder i utvecklingsplanen är integrerad med angränsande detaljplaner.
generellt 6-10 våningar. Skalan trappas upp för att möte Norra stationsområdet och Nya Karolinska Solna
med 10-12 våningar, samt trappas ner mot Solna kyrkogård. Nya byggnader närmast nuvarande Karolinska
Sjukhusets huvudbyggnad planeras något lägre för att ge denna karaktärskapande byggnad dignitet.
• I visionen ingår att verka för att området utvecklas med arkitektoniska kvaliteter och strategiskt placerade
symbolbyggnader som kompletterar och ger kontrast till bevarade kulturbyggnader.
• Strategiskt placerade utropstecken/symbolbyggnader ger möjlighet till nya verksamheter att profilera sig
samtidigt som de bidrar till att tydliggöra områdets identitet.
• För värderingen av områdets potential har man antagit att ytterligare 68 000 kvm byggnader bevaras och
byggs om, utifrån ett antagande att det finns byggnader som har ett långsiktigt fastighetsekonomiskt värde
och som samtidigt bidrar till områdets karaktär och fungerar i ny kvartersstruktur.
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Utgångspunkter för utveckling

Genomförandeprocessen
Antagande om genomförandetid
• Områdets genomförande planeras till 2015 - 2030.
• Detaljplaneprocessen för att ändra gällande detaljplan kan initieras direkt efter inriktningsbeslut fattats.
Genomförande och förutsättningar för värdering
• Förutsättningen för värderingen av området i utvecklingsplanen är att fastighetsägaren driver
detaljplaneprocessen tills den är antagen och ny stadsstruktur med byggrätter och nya verksamheter är
säkrade.
• För att uppnå visionen och säkerställa Life Science utvecklingen i området bör fastighetsägaren ha kvar
rådigheten om delar av byggnaderna/marken tills man säkrat hyresavtal med verksamheter inom Life
Science branschen.
• Det är av intresse att låta en tongivande aktör inom Life Science etablera sig i området tidigt för att bidra till
områdets framtida prägel och attrahera fler företag inom branschen till platsen.
• En detaljerad genomförande strategi tas fram efter att beslut om områdets framtida inriktning fattats.
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Utgångspunkter för utveckling

Vision Östra Karolinska
• ”Östra KS” är en unik mötesplats i en kunskapsintensiv omgivning som stimulerar den
moderna stadsmänniskan till interaktion och kreativitet.
boende arbete och rekreation i integrerade stadskvarter med tydlig
• Här erbjuds boende,
arkitektonisk identitet präglad av nytänkande”

Attraktionskraft
Den attraktionskraft som planen har ambition att skapa innebär att:
Området lockar verksamheter och boende som värderar stadens dynamiska
puls och kreativa flöden med närhet till spetsforskning, tvärvetenskap,
utbildning, företagande, rekreation, grönska och inspirerande landskap.
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Strategier för att uppnå visionen
En rad strategier har formulerats i syfte att tillvarata områdets kvaliteter, maximera dess potential
och därmed höja fastigheternas värde i samband med planläggning och genomförande.
•

Skapa förutsättningar för att verksamheter kompletterar och integreras med varandra Kontorshotell, konferensmöjligheter, närservice, restauranger, grundskola, förskola och parkliv

•

Skapa väl integrerade stadskvarter med tydliga fysiska kopplingar till innerstaden
innerstaden, omgivande
institutioner, grönområden och kommande verksamheter

•

Skapa tydligt lokaliserade och gestaltade stråk, noder och platser inom området för
serviceetableringar och socialt liv med särskild fokus längs Akademiska Stråket, runt Parken, samt
längs huvudgator och noder

•

Eftersträva en balans mellan dag och nattbefolkning

•

Planera för en mix av bostäder, kontor och mötesplatser i de offentliga rummen. I kommande
detaljplan bör så stor flexibilitet som möjligt eftersträvas för att skapa en långsiktigt hållbar plan som
medger förändringar i byggnaders användning över tiden

•

Fö tä k de
Förstärka
d offentliga
ff tli rummen genom medveten
d t arkitektur
kit kt i h
husens b
bottenplan
tt
l och
h orientering
i t i

•

Verka för strategiskt placerade symbolbyggnader och arkitektoniska kvaliteter som kompletterar och
ger kontrast till bevarade kulturbyggnader

•

Nyttja östra kantens unika läge som visar upp områdets karaktär och höga fria läge med utblickar

•

Verka för väl utbyggd kollektivtrafik samt planera för väl utvecklat gång- och cykelsystem
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Värdebedömning av områdets potential
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Förutsättningar värdebedömning
Utvecklingsplanen resulterar i en ökning av området med ca 200 000 kvm till 440 000 kvm.
Byggnader

kvm BTA

• Totalt BTA i utgångsläge:

244 700

• Rives:

-107 000

• Byggs om:

137 700

• Nybyggs:

302 900

• Totalt BTA färdigbyggt:

440 050

Varav:
• Byggs om till bostäder:

60 000

• Nybyggnad bostäder

234 900

• Byggs om till lokaler:

77 700

• Nybyggnad lokaler:
Infrastruktur

68 000
kvm BTA

Nya gator, gång och cykelvägar:

49 000

P-platser längs gata 1420

Garage/parkeringsdäck:

76 850

P-platser i garage

Ny parkmark:

10 200

Längs akademiska stråket

Nya torg:

2400

5 300
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Förutsättningar värdebedömning
• Bedömingstidpunkt:

Efter detaljplan

• Hög attraktionskraft - Goda kommunikationer

• 240 000 + 200 000 = 440 000
• Parkeringsnormen
• Mix bostäder – verksamhetslokaler
• 69 000 kvm kulturminnesklassade byggnader
anpassas (ej rivs och byggs nytt)

9

Värdebedömning
Bedömningen bygger på att fastighetsägaren fortsätter äga området tills ny detaljplan antagits med en ny
stadsstruktur och nytt verksamhetsinnehåll samt en ökning av möjlig total byggnadsvolym inom området
med ca 200 000 kvm till 440 000 kvm BTA.
Bedömningen bygger vidare på
1) en balans mellan dag- och nattbefolkning med minst 66% kvm bostäder (som betingar ett högre
värde än verksamhetslokaler). (Om man istället räknar med att hälften av områdets nyproduktion
skall avse verksamhetslokaler försämras potentiell projektvinst med ca 400 MSEK.)
2) Samma parkeringsnorm används för Norra Stationsområdet med 0,7 för bostäder, 15
platser/1000kvm lokaler. (Om den gängse P-norm för Solna används i ÖKS ökar kravet på P-platser
med 1470 givet mixen av verksamheter. Detta skulle medföra ett extra kalkylerat investeringsbehov
om 494 MSEK.)
3) Investeringskalkylen bygger på att ca 69 000 kvm utöver de starkast kulturminnesklassade
ygg
hyresgästanpassas
y g
p
till verksamhetslokaler. Om dessa istället rivs och ersätts med
byggnaderna
motsvarande nybyggnad försämras kalkylen med 445 MSEK.
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