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Bostadsbeb else vid Ber iusvä en Norra D UT ården

FORSLAG TILL BESLUT

Fastighetskcntoret föreslår att fastighetsnämnden beslutar

att för bostadsbebyggelse preliminärt reservera ett markområde
söder om Bergiusväoen för Einar Mattsson Byggnads AB, HSB
och AB Svenska Bostäder,
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Socia'l a distriktsnämnden ? på Österma'lm beslöt våren 1986 att hem-
ställa att fastighetsnämnden och byggnadsnämnden prioriterade ett
arbete för att få komp'letteringsUeby!-oe1se til'l den befintliga be-
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Stadsbyggnadskontoret utarbetade under hösten l9B6 en startpromemc-
ria som angav att området söder om Bergiuskvägen var ett 1ämpligt
område för-nybebygge'lse. Byggnadsnämndän godkånde promemorian dån
13 november 1986. Stadsbyggnadskontoret har därefter börjat skissa
på den kommande stadsplanån.

I enlighet med en skrive'l se f rEn fastighetsnämndens ordförande gav
nämnden den 10 mars 1987 kontoret i uppdrag att ge förs'lao till
åtgarder som sku'l 'le möj1igoöra en byggstari tgSB för Bergiusvägen.
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iiarkornridet ä9s i sin he'lhet av staten'

llarkanvändninoen i ncn ltniversitetsomridet har ör'ersikt'liet- hehanrt-

lats i det s [ 'universituitu;i;i;i;; frin 1959' Där har det ak:"e]'la
onride'. vid Bergirsuäoen förutsatts konrna att anvd'ndas för 'tniversi-
tetets framtirla behcr/ a'.'institutionsb;''l9nader' Enlio+- tttbf'tgnåds-
skisser so':l Uygg.icrttyrelsen har giori-ir e'ndast mare'i ne'l '1.a l'tby§?-
natler aktue'l la och torde inte nännl'i;rt hinCra den skisserade bo-

stådsbet,;,gge1sen.
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I det markbyteiavta'l med staten oäl'l ande Aske gå
hetsnämnden godkände den ?8 Januari 1987 finns e

de planutredning för området vid Bergiusvägen. D

ningar med byggnadsstyre)sen vidare nämnts att e

komäunen av det aktuel'l a området vid Beroiusväge
snart ett p'lanförslag som godtas av båda parter
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Stadsbyggnadskontorets skissarbete har 'lett fram ti I I att ett bebyg-
gelseområde inrymmande ca 800 1ägenheter bedöms möj1igt. Ett avsnit+.
norr om Beroiusväqen om ca t00 1ägenheter bedöms emel'lertid som

mycket tveksamt av fastighetskontoret. Södef om Bergiusvägen bör en
del hus kunna byggas högre än vad som framgår av stadsbyggnadskonto-
rets skiss. Där bör 850 1ägenheter med 1ågstadieskola och livsme-
delsaffär kunna inrymmas.
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Bergiusvägen med 900 I ägenheter och byggstart
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Tek n i sk a f öruts ättni noa r

De tekniska förutsättnignarna är gynnr;;;, för .; .rf,o.i;.ing".u
området. De teP.niska försörjninossystenen rned vE, fjärrvärrne och el
finns i huvudsak framdragna. Grundlägoningsförtråttandena är i stori
sett norma'l a. En tunnelbaneentre finns förberedd vid Svante
Arrhenius väo intill området.

Forcerad utb nad

Även om de tekniska förutsättninoarna för en exploatering är goda
kommer extra ansträngninqar och nya metoder att krävas för att en
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skall kunna ske under 1988. För att förkorta planprocessen
ggherrar utses snarast så att dessa i så stor omfattninc
t kan de'l ta i planarbetet. Byggnadsstyre'lsen har underhand
tt man inte har några invändningar mot ett sådant förfa-
n om markägoförhållandena inte är re-o1erade. Kontoret
ärför fastiohetsnämnden att det aktuåtta markområdet söder
vägen preliminärt reserveras ti'l'l Einar 14attsson Byggnads
h AB Svenska Bostäder

En arbetsgrupp på direktörsnivå UOr omedelbart bildas
från berörda förvaltningar och föreslagna byggherrar.
med byggnadsstyre'l sen angående markförvärv bör snarast
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ovan avser kontoret att återkomma till fas-
slag till genomförande av sjä1va utbyggnaden
ingän skali finansieras. målsättningen kommer
tadkomma snabba st möj 1 i ga byggstart utan att
ostadsprojekt.
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