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Inledning
Handlingar
Planhandlingar
Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Där höjder förekommer
redovisas dessa i höjdsystemet RH2000. Till planen hör denna
planbeskrivning.
Utredningar
Utredningar som tagits fram under planarbetet är:
− Bullerutredning för detaljplan (Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, 201303-07, reviderad 2013-08-06)
− Samlokaliseringsstudie för fastigheterna Paradiset 19 och 21 inom
stadsdelen Stadshagen, Stockholms stad. (Vectura, 2013-03-15)
− Landskapsgestaltning och dagvattenhantering, (Urbio, 2013-03-21,
reviderad 2013-08-22)
− PM Risk – Dp kv Paradiset 19 och 21. (Brandskyddslaget, 2013-03-13)
− PM Bedömning av luftkvaliteten vid Paradiset 19 och 2 (SBL analys
2012-10-29)
− Solstudier (Kjellander Sjöberg, 2013-03-15)
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Medverkande
Planen är framtagen av planarkitekt Anna Hall, planarkitekt Julia Nedersjö och
karttekniker Aino Virta. Från lantmäterimyndigheten har Sofia Henriksson
deltagit och från exploateringskontoret har Monica Almqvist deltagit.
Planens syfte och huvuddrag
Syftet är att skapa fler bostäder, en bättre gatumiljö genom inglasade och
utåtriktade bottenvåningar samt en ny möjlighet att anordna en allmänt
tillgänglig fotgängarpassage genom kvarteret Paradiset.
En byggnad i tio till tretton våningar med centrumlokaler i bottenvåningarna
och 107 lägenheter föreslås. En fortsättning på den fotgängarpassage som
föreslagits i intilliggande detaljplanearbete skapas. Passagen innebär en möjlig
koppling genom det långa kvarteret Paradiset och att en genväg till
tunnelbanan skapas. Passagen ligger på privat mark men utgör ett markreservat
för allmänt ändamål för fotgängare. Garage löses under mark. Cykelparkering
löses på gård och inomhus. En gemensam takterrass föreslås för att
kompensera att gården är liten.
Plandata
Läge, areal, markägoförhållanden
Fastigheterna Paradiset 19 och 21 ligger i kvarteret Paradiset på nordvästra
Kungsholmen.
Tillsammans mäter fastigheterna ca 1900 kvm totalt och de ägs av Pardes
Ekonomisk Förening.
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Röd markering visar berörda fastigheter.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
I Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm anges att den beslutade
inriktningen i programmet för stadsutvecklingsområdet Nordvästra
Kungsholmen från 2002 ska gälla i fortsatt planering och byggande.
Strategier från Promenadstaden som särskilt gäller för detta planarbete är:
- Strategi 1 Fortsätt att stärka centrala Stockholm
Program
Programmet för stadsutvecklingen på Nordvästra Kungsholmen anger att
området ska vara en del av innerstaden samt att bebyggelsen ska anpassas efter
denna ambition. Tydliga kvartersindelningar, hög exploatering samt en
mångfald av verksamheter och en variation av fasader är ambitionen för
utvecklingen.
Detaljplan
Gällande plan (Pl. 1233) anger industri som markanvändning. Tilläggsplan (Pl.
6734) begränsar djupbyggnadsrätten till högst två våningar under vidliggande
gata samt till ett sammanlagt djup av högst 7 meter.
Riksintresset Stockholms innerstad
Hela Stockholms innerstad utgör ett riksintresse för kulturmiljövården bl.a.
med motiveringen att det varit politiskt, administrativt och kulturellt centrum
sedan medeltiden och för de speciella topografiska och
kommunikationsmässiga förutsättningarna för handel, samfärdsel och försvar
som finns.
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Förutsättningar
Markförhållanden
Byggnaderna ligger på berg.
Hydrologiska förhållanden
Miljökvalitetsnormer för vatten
Planområdet ligger inom ytvattenförekomsten Mälaren-Stockholm med
avrinning mot Ulvsundasjön.
Enligt Vatteninformationssytem i Sverige (VISS) mars 2013 har Ulvsundasjön
god ekologisk status men uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnormer
som ska uppnås för ytvattenförekomsten är god ekologisk potential 2015 och
god kemisk status 2015.
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Mälaren-Stockholm är en stor ytvattenförekomst som av Vattenmyndigheten
föreslås delas upp i flera. Planområdet kommer i så fall att tillhöra
ytvattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön.
Beslut om detta fattas år 2015. I samband med detta tas också beslut om
Miljökvalitetsnormer (MKN) för de nya vattenförekomsterna. Man vet redan i
dag att flera av Mälarens vikar, däribland Ulvsundasjön har sämre
vattenkvalitet och sannolikt inte kan få god status. Detta kan innebära att
kraven på dagvattenhanteringen höjs.
Dagvatten
Dagvattenhanteringen ska ske i enlighet med stadens dagvattenstrategi som
bland annat innebär att dagvatten i första hand ska omhändertas lokalt och i
andra hand ska fördröjning av dagvatten ske inom fastigheten innan avledning
sker till den befintliga dagvattenledningen.
Befintlig bebyggelse
Byggnaderna på Paradiset 19 och 21 innehåller idag kontor och andra
verksamheter (bland annat laboratorium, kök och verkstad). Omkringliggande
fastigheter innehåller bland annat kontor, laboratorieverksamhet och
köpcentrum.
Kvarterets bebyggelse skyddar den nya bostadsbebyggelsen på Nordvästra
Kungsholmen från Essingeleden. Fastigheterna Paradiset 19 och 21 ligger på
den västra sidan av kvarteret och är på så vis skyddade av befintliga hus mot
Essingeleden.
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Befintliga byggnader på fastigheterna. På bilden syns de
tre lastintag som i det nya förslaget ersätts med ett.
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Stadsbild
Kvarteren på Nordvästra Kungsholmen håller en homogen skala på ca 6
våningar plus en indragen takvåning. Större korsningar och viktiga platser
accentueras med högre hus, till exempel Lindhagensgallerian (Paradiset 29).
Kvarteret Paradiset domineras av äldre kontors- och industribyggnader.
Service
Planområdet ligger i nära anslutning till service. Kommersiell service,
inklusive dagligvaruhandel, finns i Lindhagensgallerian strax intill.
I närområdet finns flertalet förskolor och inom 1 km finns Stefansskolan,
Kungsholmens grundskola samt Thorildsplans gymnasium. Inom närområdet
finns även tunnelbana och buss.

Planförslag
Ny bebyggelse
Ett flerbostadshus i tio till tretton våningar med butiks- eller
verksamhetslokaler i bottenvåningarna föreslås.
Planen innehåller en fortsättning på den fotgängarpassage som föreslagits i
intilliggande detaljplan (för Paradiset 23). Passagen innebär en möjlig koppling
genom det långa kvarteret och att en genväg till tunnelbanan skapas. Passagen
utformas som en portik genom den norra delen av byggnaden med en trappa
upp till gården. Det innebär ett bättre affärsläge för verksamheterna i
fastigheten. Passagen ligger på privat mark men utgör ett markreservat för
allmänt ändamål, vilket innebär att passagen är tillgänglig för allmän
gångtrafik.
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Bilden visar en möjlig användning av gård, allmän passage och lokaler.
Bild: Kjellander Sjöberg

Situationsplan med planeringen av bottenvåning och gård illustrerad.
Bild: Urbio
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Illustration av föreslagen byggnad sedd från norr, Nordenflychtsvägen.
Lindhagensgallerian i fonden.
Bild: Kjellander Sjöberg
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Illustration av föreslagen byggnad sedd från söder, Nordenflychtsvägen/Lindhagensgatan.
Lindhagensgallerian syns närmast till höger.
Bild: Kjellander Sjöberg
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Principskiss: Sektion genom husets högsta del. Mot Nordenflychtsvägen planeras butiks- och
verksamhetslokaler. Den första bostadsvåningen kragar ut något över gata. På byggnadens tak
finns utrymme för takterrass.
Bild: Kjellander Sjöberg

Mot gatan är huset indelat vertikalt i fyra delar och mot gården är huset veckat
i två flyglar. Gården är relativt liten och därför föreslås en gemensam takterrass
för de boende. Hälften av takytan ska planteras med växter. Alla lägenheter har
balkong eller uteplats..
Garage löses under bygganden och den underbyggda gården och
cykelparkering planeras på gården och i cykelrum i nivå med gården.
Gestaltning
Förslaget syftar till att kombinera kvarterets befintliga industriella karaktär
med ett nytt uttrycksfullt bostadshus. Genom variation i höjd och fasaddjup
samt i material- och färgval undviks ett monotont uttryck och en anonym
bostadsarkitektur. Den nya byggnaden bidrar till ett mer spännande gaturum
med inglasade lokaler i gatuplan.
Det arkitektoniska uttrycket har delvis en klassisk indelning – gatuplanets
öppna fasader, en huvudvolym ovanpå samt högst upp indragna takvåningar.
Gestaltningen bygger på en serie kuber staplade på varandra, förskjutna i
djupled. Byggnadsvolymen skapar en rik siluett med djupverkan som blir
intressant på håll i staden och i de intilliggande gaturummen. Husets
gestaltning beskriver även den trappning som sker i Nordenflychtsvägen och
mellan omgivande bebyggelsehöjder samt gatans kurva.
I fasaden kombineras tre olika tegeltyper med en brun-beige-grå skala samt ett
komplement av två olika metallskivor i brons och mässingkulör.
Balkongnischernas insida är klädda i träfärgade skivor som ger en varm
inbjudande karaktär.
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Byggnadskroppen kragar ut över gata i första bostadsvåningen och balkonger
mot gata är indragna.
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Fasadritning. Gestaltningen bygger på en serie kuber staplade på varandra, förskjutna i
djupled.
Bild: Kjellander Sjöberg

Illustration av föreslagen byggnad sedd från nordväst, från Per Lagerkvists gata.
Bild: Kjellander Sjöberg
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Dagvatten
Dagvattenhanteringen ska ske i enlighet med stadens dagvattenstrategi som
bland annat innebär att dagvatten i första hand ska omhändertas lokalt och i
andra hand ska fördröjning av dagvatten ske inom fastigheten innan avledning
sker till den befintliga dagvattenledningen. Den nya byggnaden kommer att
fördröja dagvattnet genom att minst 50 % av takytan ska vara planterad med ett
minsta planteringsdjup på 0,35 meter och minst 45 % av gårdsbjälklaget ska
vara planterad med ett minsta planteringsdjup på 0,8 meter.
Gator, trafik och parkering
Inom närområdet sker cykeltrafik på gata och utmed Lindhagensgatan finns
cykelbanor och nordöst om planområdet. Längs Karlbergskanalens södra sida,
passerar Sundbybergcykelstråket. Gatunätet påverkas inte av detaljplanen.
Det nya bostadshuset angörs från Nordenflychtsvägen via en infart som leder
ner till garage under huset. Den nya parkeringslösningen innebär att tre utfarter
reduceras till en. Bilparkeringstalet är 0,7 och innebär 70 parkeringsplatser
varav två kommer att vara bilpoolplatser. Cykelparkeringstalet är 1,5 plats per
lägenhet och innebär 160 cykelplatser. Förslaget rymmer 120 parkeringsplatser
för cykel på gården och 40 stycken i cykelrum i nivå med gården.
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I närområdet finns tunnelbana och buss.
Tillgänglighet
Nordenflychtsvägen har en större lutning än vad som är rekommenderat för att
vara tillgänglig, gatan är dock befintlig och ligger utanför planområdet. Det är
möjligt att angöra på gatan direkt utanför entréerna.
Höjdskillnaden vid entréer mot gata tas upp genom plana, indragna entréer.
Innergården kan nås från trapphus på plan 2 via hiss från plan 1. Trapphus på
plan 2 och innergård ligger på samma höjd. Gemensam terrass nås via hiss.
Friytor och rekreation
Planområdet har god tillgänglighet till rekreation utomhus, i och med sin närhet
till Nelly Sachs park och Kristinebergs slottspark samt den nya
strandparken vid Hornsbergs strand. Dessutom avses den nya bebyggelsen att
erbjuda gröna utomhusmiljöer då krav ställs på att minst 45 % av innergården
resp. 50 % av taket ska planteras.
Teknisk försörjning
Fastigheten är ansluten till befintliga nät för el och fjärrvärme samt till stadens
vatten- och avloppsnät. Ombyggnader som påverkar anslutningar till
kommunala vatten- eller andra ledningsnät utförs av byggherren i samråd med
ledningsbolag på byggherrens bekostnad.
Dagvattenhanteringen ska ske i enlighet med stadens dagvattenstrategi vilket
innebär att dagvatten vid nybyggnad ska omhändertas lokalt där så kan ske. Är
det inte möjligt eller lämpligt att infiltrera, får dagvatten efter fördröjning enligt
VA-huvudmannens anvisningar avledas från fastigheten. Byggherren får inte
genom val av byggnadsmaterial förorena dagvattnet med tungmetaller eller
andra miljögifter.
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Avfallshantering
Avfallshantering ska ske i enlighet med Stockholms stads riktlinjer. Miljörum
är dimensionerat efter ”Projektera och bygg för god avfallshantering”
Stockholms Stads riktlinjer. Miljörum är tillgängligt från Nordenflychtsvägen i
gatuplan samt inifrån via trappa. Möjlighet finns också att installera mobil
vacuum-sopsug för två fraktioner hushållsavfall med container under mark
under miljörummet och sopnedkast inne i miljörummet. Tömning sker i så fall
via dockningspunkt i gata eller på tomtmark.
Räddningstjänst
Byggnadens höjd gör att minst en av hissarna i varje trapphus behöver vara
räddningshiss. Hus över 24 meter kräver stigarledning. Från garage finns
utrymningsväg via trapphus på gården. Boende kan evakueras antingen via
gård och passage ut till Nordenflychtsvägen eller Strandbergsgatan, eller via
trapphus till Nordenflychtsvägen.

Konsekvenser
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Behovsbedömning
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL(2010) 4 kap 34§
eller MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver göras.
Planförslaget överensstämmer med gällande översiktplan. Planförslaget
bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar
eller förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskapseller internationell skyddsstatus. Den planerade verksamheten bedöms inte
medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa.
De miljöfrågor som har betydelse för projektet har studerats under planarbetet
och redovisas i planbeskrivningen.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Området är beläget inom avrinningsområdet för ytvattenförekomsten MälarenStockholm med avrinning mot Ulvsundasjön (SE657596-161702) för vilken
fastställda miljökvalitetsnormer ska följas.
Enligt VISS mars 2013 har denna ytvattenförekomst god ekologisk status men
uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnormer som ska uppnås för
ytvattenförekomsten är god ekologisk potential 2015 och god kemisk
ytvattenstatus 2015. Vattenmyndigheten väntas fatta beslut om att dela upp
Mälaren-stockholm i flera ytvattenförekomster. Planområdet kan då komma att
ligga inom ytvattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjöns avrinningsområde för
vilken det idag inte finns någon miljökvalitetsnorm. En miljökvalitetsnorm
kommer dock att sättas år 2015 och då ytvattenförekomsten MälarenUlvsundasjön har sämre vattenstatus än Stockholm-Mälaren kommer detta
troligtvis att innebära att kraven på dagvattenhantering kommer höjas.
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Föreslagna åtgärder i dagvattenutredningen visar hur dagvatten omhändertas på
ett hållbart sätt för att inte belasta Ulvsundasjön.
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Dagvatten
Plats för utvändiga dagvattenmagasin inom fastigheten finns inte då det både i
befintlig och planerad bebyggelse kommer att finnas garage under mark.
Istället möjliggör förslaget en så kallad ekologisk dagvattenhantering där
regnvattnet görs biologiskt tillgängligt genom maximering av växtlighet
dock med beaktande av behovet av sociala ytor. Dagens bebyggelse har endast
hårdgjorda ytskikt (vilket innebär en avrinningskoefficient om 0,9) medan den
planerade bebyggelsen möjliggör grönytor på både tak och gård
avrinningskoefficient 0,5). En uppskattning är att flödet från fastigheten
till kommunala ledningarna i det närmaste kommer att halveras. Flödet av
dagvatten från taken till stuprör minimeras genom taklandskapets grönska och
planteringsjord. Taken lutar mot öst in mot gården och bräddat takvatten leds
via stuprör till regnkar på gården. När regnkaren fylls upp leds
överskottsvattnet till gårdsbjälklagsbrunnar och ned i garage. Gården har i
största möjliga omfattning gröngjorts för att minimera överskottsvatten.
Gårdens hårdgjorda markytor lutar mot öst där bjälklagsbrunnar tar hand om
bräddande dagvatten. Det uppsamlade dagvatten leds sedan via garaget till
anslutningen i Nordenflychtsgatan. Ett tvåårsregn med 10 minuters varaktighet
(126 l/s/ha) medför ett utgående dagvattenflöde från fastigheten (reducerad
area = 0,192 * 0,51 ha) på 12,3 liter per sekund. Ett tioårsregn
med 10 minuters varaktighet (216 l/s/ha) alstrar ett flöde på
21,2 liter per sekund.

Dagvattnet fördröjs och minimeras i permeabla ytor
och planteringsytor innan det leds vidare via täta
ledningar i garage.
Bild: Urbio
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Möjlighet finns till fördröjning och magasinering av dagvatten i cistern
placerad i parkeringsgaraget. Med tanke på den plats detta tar i anspråk i
garaget och risken för läckage är detta dock en lösning som ej anses hållbar ur
ett fastighetsägarperspektiv. Eftersom flödet från fastigheten redan reducerats
till hälften genom grönska och ekologisk dagvattenhantering kommer
projektet i det stora hela bidra till ett mer hållbart Västra Kungsholmen.
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Stadsbild
Den föreslagna byggnaden är högre än omgivande bebyggelse och för att
bedöma hur detta påverkar stadssiluetten har studier gjorts utifrån de utblickar
som redovisas på kartan nedan. Av de utblickar som studerats är det endast den
från närheten av Kristinebergsparken som påverkas. Denna utblick är inringad
med streckad linje på kartan. En bildstudie i 3D har gjorts för att visa
byggnadens påverkan på stadssiluetten från denna utblick.
Den något indragna högre byggnadskroppen kommer mest att synas lokalt, på
gatorna närmast byggnaden. Mest framträdande blir den på Per Lagerkvists
gata. Upplevelsen av byggnaden från dessa tre utblickar har studerats och
illustrerats. Utblickarna är markerade med siffrorna 1,2 och 3 i kartan.
Illustrationerna finns redovisade i denna planbeskrivning under rubriken Ny
bebyggelse.
Nordenflychtsvägens gaturum får ett tillskott av lokaler mot gata och den nya
byggnaden accentuerar Nordenflychtsvägens svängda form.

Illustrationen visar de platser utifrån vilka byggnadens påverkan på stadssiluetten har
studerats. Påverkan på den lokala gatumiljön har studerats ur utblickarna 1, 2 och 3.
Planområdet är markerat med röd prick. Streckad linje markerar den utblick där byggnaden
har en påverkan på stadssiluetten.
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Bilden visar påverkan på utblick från Nordenflychtsvägen vid Kristinebergsparken. Föreslagen
byggnad är inringad med streckad linje och ses sticka upp bakom Lindhagensgallerian.

Störningar och risker
Luft
En lång sluten bebyggelseskärm med hög höjd medför att bebyggelsen bakom
skyddas mot höga luftföroreningshalter. Till följd av den skyddande fasaden ut
mot Essingeleden bedöms halten av PM10 vid bostäderna mot gården i
fastigheterna Paradiset 19 och 21 ligga under normvärdet både i marknivå och
taknivå.
Trafikbuller
Med föreslagen byggnadsutformning och lägenhetsplanlösning samt
bullerskydd kan bostäder med god ljudkvalitet byggas och riktvärdena för
avstegsfall B innehålls. Hälften av lägenheterna får högst 55 dB(A) ekvivalent
ljudnivå utanför minst hälften av boningsrummen genom att lägenheternas
balkonger förses med täta räcken och ljudabsorbenter i balkongtaken. Med täta
räcken menas att balkonggolvet förses med en 1,1 meter hög skärm av tätt
material. För att få full effekt måste täta räcken kombineras med absorbenter.
Denna åtgärd kan dämpa buller med som mest 5 dB. Gemensam uteplats med
högst 70 dB(A) maximalnivå och 55 dB(A) ekvivalentnivå anordnas på gården.
På terrasserna föreslås ett 1,5 meter högt räcke av tätt material, mot
Essingeleden. På så vis uppnås, på största delen av terrassen, en
bullerekvivalentnivå på 55 dB(A) vilket är acceptabelt enligt Boverkets
riktlinjer. För att hela terrassen ska omfattas krävs en 2,2 meter hög skärm.
I Paradiset 29, på Nordenflychtsvägen 60, finns ett lastintag med öppning mot
Nordenflychtsvägen. Lastintaget ligger helt inomhus och avskärmas med port
mot gatan. Porten kan endast öppnas mellan 06.30-17.30. Ljudet från trafiken
på gatan betraktas som trafikbuller oavsett om den ska till lastintaget eller inte.
Detta buller ingår i den trafikbullermätning som gjorts.
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Externt industribuller
I omkringliggande kvarter finns två bullerkällor som överskrider riktlinjerna
för externt industribuller. Innan planen antas ska fastighetsägaren för Paradiset
19 och 21 ha ingått avtal med den/de verksamheter som ansvarar för externt
industribuller enligt genomförd bullerutredning (Åkerlöf Hallin Akustikkonsult
AB). Avtalet ska ställa krav på att åtgärder för att minska buller, till den nivå
som krävs enligt lagar och riktlinjer, ska ha vidtagits före inflyttning och att
kostnader för åtgärderna ska belasta fastighetsägaren till Paradiset 19 och 21.

Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-08-20, Dnr 2012-13892

Externt industribuller från kylmedelskylare och fläktar på närliggande tak ska
dämpas så att den ekvivalenta ljudnivån blir högst 40 dB(A) respektive
maximalnivån nattetid blir högst 55 dB(A).
I angränsande fastighet, Paradiset 14, finns ett reservkraftsaggregat. Detta
används endast vid nödsituationer och provkörs endast dagtid och då under
mycket begränsade tider. Målet är då högst 55 dB(A) vid bostäderna.
Reservkraftsaggregat omfattas inte av naturvårdsverkets riktlinjer för externt
industribuller, då strömavbrott är en nödsituation utan ljudkrav utomhus.
Inomhus i den nya byggnaden blir ljudnivån i dessa fall lägre än 30 dB(A).
Farligt gods
I kvarterets närhet går Essingeleden som är en primär transportled för farligt
gods. I Hornsberg har flera företag med medicinsk anknytning bedrivit
verksamhet varav en del av dessa nu flyttat från området. Idag kvarstår
huvudsakligen företaget Octapharma och Biovitrum som bedriver forskning,
utveckling och tillverkning av läkemedel i området. Huvuddelen av
verksamheten bedrivs vid Elersväg, runt 300 meter från planområdet, men
delar av verksamheten (kontor och laboratorieförråd) är beläget på södra delen
av Strandbergsgatan. I lokalerna hanteras bland annat etanol som behöver
beaktas ur risksynpunkt. I området har även SL en bussdepå som hanterar
farligt gods. Depån är belägen söder om Lindhagensgatan och avståndet mellan
planområdet och depån är ungefär 80-90 meter med byggnader mellan.
Det aktuella planområdet uppfyller inte de rekommenderade skyddsavstånd till
transportleder för farligt gods som Länsstyrelsen i Stockholms län tagit fram.
Dock visar beräknade risknivåer för andra närliggande områden att risknivån
avseende individrisk är i gränsen för vad som är acceptabelt utan
riskreducerande åtgärder, baserat på avstånd till leden (se riskanalys
Brandskyddslaget, 2013-03-13). Till detta beaktas att planområdet har ett
skyddat läge, då andra byggnader fungerar som barriärer vid en eventuell
olycka på Essingeleden, Lindhagensgatan och vid SL:s bussdepå. Det
skyddade läget medför att konsekvenserna för planområdet vid en sådan olycka
blir lindrigare. De delar som är högre än omgivningen är dock mer exponerade
då de inte erhåller samma skyddade läge. Till följd av detta ska friskluftsintag
placeras bort från Essingeleden så att friskluft hämtas från den skyddade sidan.
Ljusförhållanden
Den nya byggnaden skuggar gatan och bostadshuset i kvarteret Eden mer än
befintlig byggnad (se bild) på förmiddagen. På eftermiddagen, kvällen faller
skuggan in över kvarteret Paradiset. Nedan visas ett utdrag ur solstudien med
situationen för tre klockslag i april. Blå linje visar den skuggeffekt som
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befintlig bebyggelse ger medan röd linje visar skugga från ny bebyggelse. Hela
solstudien finns som en bilaga till detaljplanen.

Kv. EDEN

Kv. PARADISET

Kv. LYCKAN

April kl 9
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Kv. EDEN

Kv. PARADISET

Kv. LYCKAN

April kl 12
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Kv. EDEN

Kv. PARADISET

Kv. LYCKAN
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April kl 15
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Tidplan
Samråd 2013.04.16 – 2013.05.28
Utställning 2013.09.25-2013.10.23
Antagande 2013.12.12

Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning
Stadsbyggnadskontoret upprättar detaljplan och svarar för myndighetsutövning
vid bygglovprövning.
Exploateringskontoret medverkar genom sitt markägaransvar för gatumark
inom Stadshagen 1:1.
Fastighetsbildningsåtgärder handläggs av lantmäterimyndigheten, på
fastighetsägarens initiativ och bekostnad.
Exploatören ansvarar för och bekostar tomtmarkens anordnande och
anslutningar mot allmän platsmark.
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Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmänna platser.
Verkan på befintliga detaljplaner
Planförslaget innebär att den befintliga detaljplan Pl. 1233 och tilläggsplanen
Pl. 6734 helt upphör att gälla inom planområdet.
Fastighetsindelningsbestämmelser (registrerade som tomtindelningar) upphör
enligt följande:
• B100/1939, ”Paradiset t 18-20”, antagen 1939-04-19, som gäller för
Paradiset 18-19 upphör att gälla för Paradiset 19.
• B162/1939, ”Paradiset t 21-22”, antagen 1939-07-04, som gäller för
Paradiset 21, upphör att gälla i sin helhet.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheter och ägoförhållanden
Planområdet omfattar fastigheterna Paradiset 19 och 21 samt del av Stadshagen
1:1. Paradiset 19 och 21 ägs av Pardes Ekonomisk Förening och Stadshagen
1:1 ägs av Stockholms kommun.
Användning av mark
Detaljplanen redovisar avgränsning mellan användningar inom kvartersmark
och allmän plats. För del av Stadshagen 1:1 ändras användningen från allmän
platsmark (gata) till gata och kvartersmark (bostad), för tredimensionell
avgränsning av utrymme mellan höjderna +17,5 och +37,5 samt +15,0 och
+34.0 meter.
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Fastighetsbildning
Av Paradiset 19 och 21 avses att bilda en fastighet, vilket är en förutsättning
för att bygglov enligt detaljplanen ska kunna ges. Detta kan ske genom
fastighetsreglering eller sammanläggning.
Område utlagt som bostäder, inom Stadshagen 1:1, avses överföras till den
fastighet som avses bildas av Paradiset 19 och 21. Detta kan genomföras
genom fastighetsreglering (överföring av 3D-utrymme) vilken regleras genom
avtal mellan staden och fastighetsägaren.
Rättigheter
Detta planförslag och planförslag för angränsande fastighet, Paradiset 18,
möjliggör gångpassage genom byggnaderna. Inom område markerat med x i
plankartan avses servitut för allmän gångtrafik bildas till förmån för
kommunens fastighet Stadshagen 1:1.
Exakt utformning och omfattning av nya rättigheter samt påverkan på
befintliga rättigheter prövas vid lantmäteriförrättning.
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Fastighetsindelningsbestämmelser
Inrättande av fastighetsindelningsbestämmelser bedöms ej som nödvändigt,
fastighetsbildning kan ske med detaljplanen som grund.
Ekonomiska frågor
Fastighetsägaren har det ekonomiska ansvaret för genomförandet av alla
åtgärder inom kvartersmark i samband med planens genomförande, inklusive
fastighetsbildning.
De kostnader som uppstår vid upprättande av detaljplanen på
Stadsbyggnadskontoret debiteras fastighetsägaren enligt planavtal.
Tekniska frågor
Ledningar
Anslutning till vatten och avlopp, el/tele och finns inom fastigheterna idag,
anslutning till fjärrvärme är möjligt.
Förorenad mark
Det har funnits verksamheter med miljöpåverkan inom planområdet och en
undersökning av byggnader och mark ska därför genomföras för att klargöra
om eventuella föroreningar finns och om det föreligger ett saneringsbehov.
Saneringsåtgärder ska ske enligt Naturvårdsverkets riktlinjer och utföras på ett
långsiktigt hållbart sätt. Om föroreningar konstateras som kan medföra skada
eller risk för hälsa och miljö ska miljöförvaltningen genast underrättas enligt
10 kap 11§ miljöbalken. Vid eventuell efterbehandling/ återställandeåtgärd ska
en anmälan enligt 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
sändas in till miljöförvaltningen i god tid före planerad åtgärd.
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Avfallshantering
Vid tömning av mobilt sopsug ska inte avfallsbilen hindra annan trafik.
Dockningspunkt ska placeras så att bullerstörning vid tömning minimeras.
Dockningsstation för sopsug ska placeras i samråd med Trafikkontoret och där
det är mest lämpligt.
Övrigt
Avtal
Exploateringsavtal
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan staden och bolaget. I avtalet
kommer bl a följande regleras
- ersättningar för den del av bostadshuset som kragar ut över trottoaren (allmän
platsmark)
-ansvarsfördelning mellan staden och fastighetsägaren vad gäller drift och
underhåll av gångpassage utmärkt med x i plankartan
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Avtalet ska vara klart innan detaljplanen antas.
Buller
Innan detaljplanen tas upp för antagande ska avtal ingås mellan
fastighetsägaren till paradiset 19 och 21 och den/de verksamheter som ansvarar
för externt industribuller enligt genomförd bullerutredning (Åkerlöf Hallin
Akustikkonsult AB).
Avtalet ska ställa krav på att åtgärder för att minska buller, till den nivå som
krävs enligt lagar och riktlinjer, ska ha vidtagits före inflyttning och att
kostnader för åtgärderna ska belasta fastighetsägaren till Paradiset 19 och 21.
Upplåtelseavtal
För mobilt sopsug med dockningspunkt på kommunal mark krävs att
upplåtelseavtal har träffats med staden.
Genomförandetid
Genomförandetiden bestäms till 5 år från det att planen vunnit laga kraft.

