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Regionplane- och trafiknämnden

Yttrande över Detaljplan för nytt universitetssjukhus
Förslag till beslut
Kontoret föreslår att Regionplane- och trafiknämnden beslutar
att avge yttrande över detaljplan för nytt universitetssjukhus i enlighet
med bilaga 1.

Ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnaden av ett nytt universitetssjukhus samt tillhörande anläggningar. I detaljplanen ingår kvarter för vård,
forskning, utbildning, teknikbyggnad och kontor samt ett patienthotell och
en mindre andel bostäder. Detaljplanen möjliggör också en utbyggnad av
tunnelbana genom planområdet med station och tunnelbaneuppgångar. I
söder omfattar planen ett torg, ”Karolinska plan”, med plats för vistelse och
bussangöring. Detaljplanen syftar även till att bevara sjukhusparken samt
att möjliggöra tillskapandet av ett grönt stråk mellan parken och Karolinska
Institutets campusmiljö, det s k Akademiska stråket.
Kontorets kommentarer
Kontoret är mycket positivt till detaljplanen med dess utformning vad avser
bebyggelse, grönstruktur och trafikstruktur. En förutsättning för att det nya
sjukhuset ska ges en god tillgänglighet i regionen är en attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik. SL har genomfört en förstudie där en utbyggnad av
en tunnelbanegren på gröna linjen från Odenplan till Karolinska förordas.
Två olika lägen för den nya stationen har studerats – ett inne i Karolinskaområdet och ett invid Norra station. Båda alternativen har en uppgång vid
det nya sjukhuset vid Karolinska plan. I detaljplanen medges sträckning av
tunnelbanan enligt den korridor som presenteras i förstudien. Under hösten
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kommer SL att utreda förutsättningarna för sträckningen av tunnelbanan
närmare. De geotekniska förhållandena ska studeras liksom att en framtida
förlängning inte omöjliggörs. Inför utställningen ska sträckningen liksom
stationsuppgångarna i detaljplanen preciseras efter det valda alternativet.
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