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1. Sammanfattning

Syftet med projektet är att upprätta en ny detaljplan som medger vårdverksamhet på den 
plats där patienthotellet finns idag. Målet är att patienthotellet ska kunna rivas och ersättas 
av en ny större byggnad som utöver patienthotell även rymmer ett vård- och omsorgsboende 
samt ytterligare vårdverksamhet. Ärendet handläggs enligt PBL (2010:900, i sin lydelse från 
1 april 2020), reglerna för standardförfarande, 5 kap 6 §. 

Planområdet utgörs av fastigheten Sjukhuset 7 ägs av Hemsö Patienthotell AB. Fastigheten 
är 4610 m2 stor och beläget i den nordvästra delen av sjukhusområdet i södra delen av 
Danderyds kommun. Väster om fastigheten ligger Kevinge strand som utgörs av ett 70-tal 
enbostadshus i varierande ålder samt Stockholms golfklubb.  Den befintliga byggnaden 
uppfördes 1965 som personalbostadshus. Idag bedrivs där främst patienthotell. I 
bottenvåningen finns en allmänt tillgänglig restaurang. Fastigheten är förbunden med 
sjukhusets kulvertsystem vilket är en viktig förutsättning för flera vårdverksamheter. 
Byggnaden har idag ett större renoveringsbehov och anses inte heller vara fullt 
ändamålsenlig. 

Befintlig byggnad är uppförd i åtta våningar med en lågdel. Norra delen av planområdet 
utgörs av angöringsytor och bilparkering. På södersidan finns ett parkrum med högresta 
tallar. Bebyggelsen bildar tillsammans med angränsande byggnader inom sjukhusområdet 
ett blandat bestånd från början, mitten och slutet av 1900-talet. 

Gällande detaljplan D56 är från 1993 och tillåter hotell och kontor i nio våningar med en 
begränsad djupbyggnadsrätt till skydd av en gren av Käppalatunneln. Byggrätten på 4500 m2 
bruttoarea är inte fullt utnyttjad, med utrymme kvar för framför allt vindsvåning. Befintlig 
byggnad uppgår till ca 3500 m2 BTA. 

Utökad byggrätt inom Sjukhuset 7 för angivet ändamål skulle inte strida mot intentionerna 
i gällande översiktsplan. 

Den nya byggnaden föreslås om ca 12000 m2 ljus BTA plus garage och placeras dels på den 
befintliga parkeringen och dels på platsen för den befintliga byggnaden.  Byggnadshöjden 
föreslås högre än befintlig byggnad mot sjukhusområdet och lägre åt Kevinge strandhållet. 
Byggnaden kringgärdar en södervänd gård. Parkrummet med tallar bevaras till stor del. 
Parkering planeras i underjordiskt garage med angöring via Ryggradsvägen.  

Stadsbild, gestaltning, dagvatten, geoteknik, trafik, parkering med flera frågor behöver 
utredas vidare under den fortsatta planprocessen. Under planprocessen kan framkomma att 
ytterligare utredningar krävs. 

En preliminär bedömning, utifrån nuvarande kunskap, är att genomförandet av planen inte 
riskerar att bidra till någon betydande miljöpåverkan. I kommande behovsbedömning kan 
det ställningstagandet komma att ändras. 

Planområdet omfattar inte kommunal mark och kommunen är endast delaktig genom att 
bedriva planprocessen för en ny detaljplan. Ett planavtal kommer att upprättas med 
fastighetsägaren för att bekosta framtagandet av detaljplanen. Kommunen kommer inte ha 
utgifter som rör utbyggnad av allmänna anläggningar. 
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2. Projekt

Vy från norr över patienthotellets norra fasad och angöringsytor 

Syfte och mål 

Syftet med projektet är att upprätta en ny detaljplan som medger vårdverksamhet på den 
plats där patienthotellet finns idag. Målet är att patienthotellet ska kunna rivas och ersättas 
av en ny större byggnad som utöver patienthotell även rymmer ett vård- och omsorgsboende 
samt ytterligare vårdverksamhet.  

Projektbeskrivning 

Projektet innebär att utreda förutsättningarna för ny bebyggelse för patienthotell, vård- och 
omsorgsboende samt eventuell en annan vårdrelaterad verksamhet inom fastigheten 
Sjukhuset 7. Parkering är tänkt att ske i underjordiskt garage och befintlig parkmiljö avses 
till stor del bli bevarad. Fastighetsägaren Hemsö Patienthotell AB ansvarar för 
genomförandet av planen. Fastighetsägaren planerar låta byggskedet pågå parallellt med att 
befintlig verksamhet fortlöper.   

Bakgrund 

Hemsö förvärvade fastigheten 2012 och har sedan dess förvaltat byggnaden. Patienthotellet 
uppfördes som personalbostadshus 1965 inom sjukhusområdet för Danderyds sjukhus. 
Förutom hotellverksamheten bedrivs viss annan vårdverksamhet, främst patienthotell. I 
bottenvåningen finns förutom hotellets lobby även en restaurang som är öppen för 
allmänheten samt konferenslokaler.  
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En utmärkande förutsättning är att fastigheten är förbunden med sjukhusets kulvertsystem. 
För flera vårdverksamheter är detta en viktig förutsättning, vilket gör fastigheten attraktiv 
för många olika verksamheter.  

Kommunen har behov av ytterligare platser för vård- och omsorgsboende och skulle i 
förslaget få direktaccess till Danderyds sjukhus via kulvertsystemet.  

Byggnaden har idag ett större renoveringsbehov och anses inte heller vara fullt 
ändamålsenlig. Bland annat finns endast en hiss vilket inte är lämpligt för befintlig 
vårdverksamhet.  

Läge och avgränsning 

Planområdet är beläget i den nordvästra delen av sjukhusområdet och i södra delen 
av Danderyds kommun. Planområdet omfattar endast fastigheten Sjukhuset 7  
med arean 4610 m2.  

I norr avgränsas planområdet av vägen Kevinge strand som är infartsväg till området 
Kevinge strand. I söder och väster avgränsas planområdet av Ryggradsvägen. I öster löper 
fastighetsgränsen tillika planområdets avgränsning i linje med byggnadens östra sida. 

Markägoförhållanden 

Marken ägs sedan 2012 av Hemsö Patienthotell AB. 

Ortofoto med planområdet markerat med rött 
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Översiktskarta med planområdet markerat i blått.

3. Statliga och kommunala intressen samt kommunala planer

Regionala planer 

Aktuellt förslag på ny bebyggelse inom Sjukhuset 7 är förenliga med intentionerna i RUFS 
2050 - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, där fastigheten ingår i område 
utpekat som ”Strategiskt stadsutvecklingsläge”. Strategiska stadsutvecklingslägen är 
områden med en generellt sett hög regional tillgänglighet och som har potential att  
utveckla täta och sammanhängande stadsmiljöer.  

Översiktsplaner 

Aktuellt förslag på ny bebyggelse inom Sjukhuset 7 strider ej mot gällande Översiktsplan för 
Danderyds kommun, antagen 2006. Planområdet ingår i arbetsplatsområdet för Danderyds 
sjukhus samt i ett större utvecklingsområde, Knutpunkt Danderyd som syftar till att utveckla 
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det regionala kommunikationscentrumet runt Danderyds sjukhus och omfattar mark på ömse 
sidor om E18, med koppling till Roslagsbanan.  

Planområdet ligger inom området för centrala Danderyd-projektet. Det syftar till att  
utreda tunnelförläggning av E18, vilket efter att ett program togs fram studeras inom ramen 
för framtagandet av en ny översiktsplan. 

Planområdet finns inte omnämnd i Kulturmiljöhandboken och bedöms inte hysa höga 
kulturmiljövärden. 

Detaljplaner 

Gällande detaljplan D56 är från 1993 och tillåter hotell och kontor i nio våningar till höjden 
54 meter över nollplanet (RH1900). Detaljplanen D56 gav jämfört med den ursprungliga 
byggnaden möjlighet till en tillbyggnad om 1300 kvadratmeter (totalt 4500 kvadratmeter) 
genom en vindsvåning och en låg bebyggelse i en våning, vilket endast i mindre omfattning 
har genomförts. Till skydd för Käppalatunnelns gren som passerar under planområdet har 
djupbyggnadsrätten i detaljplanen begränsats till 6 meter över nollplanen (RH1900).  

Planområdet omfattas inte av någon fastighetsplan. 

Översikt med gällande detaljplaner 
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Reservat/servitut 

Fastigheten Sjukhuset 7 belastas av: 
- Avtalsservitut för ändamålet kraftledning till förmån för Untraverket 26:1 i Tierp.
- Officialservitut med ändamålet väg till förmån för Sjukhuset 5.
- Ledningsrätt för ändamålet tele till förmån för Ab Stokab

4. Planeringsförutsättningar

Mark och natur 

Norra delen av planområdet utgörs av angöringsytor och en asfalterad parkering med inslag 
av trädrader och klippta häckar. I söder och öster bildas ett parkrum i en södervänd grässlänt 
bevuxen med högresta tallar och enstaka lövträd. Genom parken löper en asfalterad 
gångväg.  

Vy från sydväst över parkrum 

Bebyggelse 

Den befintliga byggnaden uppfördes 1965 som personalbostadshus med 56 lägenheter. 
Byggnaden uppgår till 3500 m2 BTA och är uppförd i åtta våningar med en lågdel. Den har 
ljusgul putsfasad, indragna balkonger, symmetriskt placerade fönster och mörkt flackt 
plåttak. Huskroppen är luftigt placerad, i sydväst direkt i parkmiljö, och 
stadsbyggnadskaraktär är tidsenlig byggnadsåret. 

Bebyggelsen bildar tillsammans med angränsande byggnader inom sjukhusområdet ett 
blandat bestånd från början, mitten och slutet av 1900-talet. Aktuell fastighet kringgärdas i 
söder och väster av äldre lamellbebyggelse i tre våningar. I öster är sjukhusbebyggelsens 
skala, ålder och uttryck mer brokig. Väster om fastigheten ligger Kevinge strand som utgörs 
av ett 70-tal enbostadshus i varierande ålder samt Stockholms golfklubb.   
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Infarten från Kevinge strand med vy över byggnadens västra fasad 

Vy från nordväst och angränsande Kevinge strand med patienthotellet i bakgrunden 
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Trafik och kommunikationer 

I norr angörs fastigheten via vägen Kevinge strand som är infartsvägen till bostadsområdet 
Kevinge strand. En intern gata i sjukhusområdet, Armbågsvägen, förbinder planområdet 
med sjukhuset sydöstra delar och är kantad av parkeringsplatser. I söder och öster löper 
Ryggradsvägen som är utfart på allmänna vägnätet för den norra sjukhusdelen. Av 
ovanstående vägar har endast Kevinge strand en gångbana.  

Närmaste busshållplats finns på Golfvägen nordöst om fastigheten. Inom gångavstånd nås 
även hållplatserna Mörby C och Danderyds sjukhus vilka trafikeras av tunnelbanans röda 
linje 14 samt flertalet lokala- och regionala busslinjer. Roslagsbanans hållplats Mörby 
station ligger på kort avstånd från Danderyds sjukhus.  

Bilparkering sker idag längs Armbågsvägen som löper parallellt med vägen Kevinge strand 
och aktuell fastighet hyser idag 27 parkeringsplatser. En mindre cykelparkering är förlagd 
vid patienthotellets entré. 

Teknisk försörjning 

Området ingår i kommunens verksamhetsområde för ren-, spill- och dagvatten. 

Planområdet kan anslutas till redan befintligt nät för el och tele. 

Miljö, hälsa och säkerhet 

Uppmätta bullernivåer inom planområdet (ÅF, 2015) understiger 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå och klarar därmed riktvärden för utomhusbuller för bostäder inklusive 
vårdboenden. 

Inga kända markföroreningar finns i området. 

Ett befintligt gasförråd finns i anslutning till planområdets nordöstra del, vilket innebär att 
säkerhetsavstånd måste beaktas vid placering av ny bebyggelse. 

5. Förslaget

Den nya byggnaden föreslås om ca 12 000 m2 ljus BTA plus garage för hotellverksamhet, 
vård- och omsorgsboende samt eventuellt ytterligare vårdverksamhet som kan dra fördel av 
anslutningen till sjukhusområdets kulvertsystem.  

Den nya huskroppen är tänkt att placeras dels på den befintliga parkeringen och dels på 
platsen för den befintliga byggnaden. Bebyggelses placering syftar bland annat till att kunna 
utnyttja redan ianspråktagna och hårdgjorda ytor inom fastigheten samt för att kunna spara 
en så stor del av det södra parkrummet som möjligt. En annan faktor för placeringen och 
huskroppens utbredning är är möjligheten att kunna bedriva pateienthotellets verksamhet 
även under byggskedet. 

Byggnadsvolymen föreslås varierad med en högsta del mot sjukhusområdet med en högre 
byggnadshöjd jämfört med befintlig byggnad. Mot väster och Kevinge strand trappas 
byggnadshöjden ner för att bättre anpassas till omgivande lägre bebyggelse och samtidigt 
erbjuda den nya byggnaden ett bra ljusinsläpp och fin utsikt över Mörbyviken.  
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Den uppbrutna byggnadsvolymen bildar tillsammans ett södervänt gårdsrum mot det 
bevarade parkrummet. 

Parkering är tänkt att ske i underjordiskt garage inom fastigheten med ett utökat antal platser 
omkring 60. Angöring planeras ske från Kevinge strand via Ryggradsvägen.  

Följande utredningar behöver tas fram: 

- Stadsbild och gestaltning

- Skuggstudie

- Dagvattenutredning

- Geotekniska- och hydrologiska förhållanden

- Trafik, angöring och parkering

Under planprocessen kan framkomma att ytterligare utredningar krävs. 

6. Hur projektet ska bedrivas

Projektet styrs från kommunledningskontoret av en projektledare. Eftersom planområdet 
inte omfattar någon kommunal mark är kommunen endast delaktig genom att bedriva 
planprocessen för en ny detaljplan. Genomförandet av projektet ansvarar  
fastighetsägaren för.  

Detaljplan 

Ärendet handläggs enligt PBL (2010:900, i sin lydelse från 1 april 2020), reglerna 
för standardförfarande, 5 kap 6 §. 

En preliminär bedömning, utifrån nuvarande kunskap, är att genomförandet av planen inte 
riskerar att bidra till någon betydande miljöpåverkan. I kommande behovsbedömning kan 
det ställningstagandet komma att ändras. 

Kommunikation 

Detaljplaneförslaget ska kommuniceras och redovisas internt och externt enligt gällande 
lagstiftning och kommunens rutiner för respektive skede i planprocessen.  

7. Ekonomi

Kommunen kommer i detta projekt inte ha utgifter som rör utbyggnad av allmänna 
anläggningar.  
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Utredningsutgifter 

Utredningsutgifter är de utgifter som kommunen har för att ta fram en detaljplan. 
Utredningsutgifterna i detta projekt består av utredningar som nämnts ovan samt interna 
administrativa kostnader – främst personalkostnader. Ett planavtal kommer att upprättas 
med fastighetsägarna för att bekosta framtagandet av detaljplanen i enlighet med 
kommunens plantaxa.  

8. Preliminär tidsplan

- Detaljplanering 2020-2021 

- Utbyggnad 2022-2023 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

David Grind   Jonas Bark 
Plan- och exploateringschef Planeringschef 


