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HANDLINGAR
Planen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning
samt genomförandebeskrivning.

Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planläggningen är att möjliggöra en förtätning i östra delen av Traneberg
vid Margretelundsvägen, Tranebergsvägen och Kinnekullevägen/ Bergsringen.
Riksbyggen, Järntorget och HSB önskar uppföra bostäder. Totalt planeras ca 100
lägenheter. De nya byggnaderna avses bindas ihop till ett modernt tillägg runt
Tranebergsängen, och samtidigt knyta an till Tranebergs stadsstruktur i skala och
uttryck. Hänsyn tas till befintliga kulturmiljövärden och gröna värden. Själva
Tranebergsängen, som är stadsdelens stora idrotts- och rekreationsyta, kommer att
bevaras och rustas upp.
Föreslagen bebyggelse utgörs av 5 byggnader som varierar mellan 4 och 7 våningar.
Förslaget ger ett tillskott av större lägenheter i området. Idag består området till största
del av smålägenheter.
Den del av bebyggelsen som föreslås närmast tunnelbanan möjliggörs genom att en ny
gatusträckning ersätter befintlig in/utfart till Drottningholmsvägen via Tranebergsslingan. Denna lösning är även en förutsättning för att bebyggelsen ska få en tyst sida
mot Tranebergsvägen samt ge en tystare vistelse på Tranebergsängen. Den föreslagna
bebyggelsen placeras på allmän natur- och parkmark inom Traneberg 1:13. Bl.a. på
mark med befintlig tennisbana som flyttas till Tranebergsängen, samt som förtätning
inom HSB:s fastighet Ammarfjället 1 med befintlig bebyggelse. Försäljningen av
marken ger intäkter till staden. En del av intäkterna går till anläggande av den nya
gatan och upprustning av Tranebergsängen.
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PLANDATA
Planområde

Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

Planområdet omfattar delar av fastigheten Traneberg 1:13, längs Tranebergsvägen
söder om Tranebergsängen (område A) och vid Bergsringen (område C), samt
kvarteret Ammarfjället utmed Margretelundsvägen (område B), som är upplåtet med
tomträtt för HSB.

Orienteringskarta som visar föreslaget planområde med delområden och dess omgivningar

Markägoförhållanden
All mark ägs av Stockholms stad och är idag natur/parkmark, gatumark samt mark
upplåten med tomträtt.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I Promenadstaden, Översiktsplan för Stockholm, antagen av kommunfullmäktige 15
mars 2010, ingår området som en del av den centrala stadens utveckling. Det övergripande målet är att skapa en tätare, sammanhållen, mer mångsidig och levande stadsmiljö där det finns förutsättningar till ett bredare utbud av bostäder, verksamheter,
service, kultur, upplevelser etc. Samtidigt ska värdet av kulturhistorisk och
karaktärsskapande bebyggelse beaktas, liksom betydelsen av attraktiva parker och
naturområden. Förbättrad rörlighet utan bil ska vara prioriterat.
Stadsdelen anges i Stockholms byggnadsordning som smalhusstad där komplettering
kan ske om husen anpassas till smalhusstadens skala, att de normalt bör underordna
sig trädtoppshöjd och anpassas till terrängen samt att sammanhållning i
materialkaraktär och taklandskap är väsentligt.
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Detaljplan
Marken inom område A är idag planlagd som parkmark och gatumark (Pl 1799 A från
1937 och Dp 8200 från 1992). Marken inom område B som kvartersmark som inte får
bebyggas (Pl 6107 från 1963) och inom område C som parkmark (Stadsplan 1462 från
1934). Aktuell plan ersätter delar av ovan nämnda planer.
Enligt Pl 6107 gäller en högsta höjdbegränsning på +62,5 meter över nollplanet pga.
inflygning till Bromma flygplats. Idag regleras flyghöjderna på annat sätt (+ 59,0) och
bestämmelserna utgår därför i den nya planen.
Landskapsanalys Traneberg
2006 tog dåvarande Markkontoret, i samråd med Stadsbyggnadskontoret, fram en
landskapsanalys över Traneberg som ligger till grund för lokalisering av bostadshusen.
I analysen bedömdes område A som lämpligt för ny bebyggelse. Område C, Bergsringen, utpekades som möjligt för ny bebyggelse med betoning på att bebyggelsen
anpassas till taklandskapet, som ligger i samma höjd som trädtoppslinjen. I landskapsanalysen betonades Tranebergsängens stora betydelse som idrotts- och rekreationsområde för hela stadsdelen.
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

Befintliga förhållanden
Planområdet är beläget i östra delen av Traneberg, nordost om Alviks T-banestation,
med Margretelundsvägen som sammanbindande gata. Läget har mycket goda kollektivtrafikförbindelser; T-bana, Tvärbanan, Nockebybanan och flera busslinjer. Det är
200-300 meters gångavstånd från de föreslagna bostadshusen till Alviks tunnelbanestation. Vid Alviks Torg, ca 1 km från planområdet, finns en större koncentration av
service och handel. En mindre närbutik ligger i anslutning till området.
Det planerade bebyggelseområdet kommer att innebära en förtätning kring
rekreations- och idrottsparken Tranebergsängen, som invigdes 1912 i samband med
OS i Stockholm. Parken innehåller ytor för vistelse och bollspel, parklek med bl a
plaskdamm för mindre barn, skateboardramper och en återvinningsstation. Här
anordnas även valborgsfiranden. Parken avses rustas upp så att den får fler faciliteter
och blir mer användbar och attraktiv för de boende i Traneberg. Återvinningsstationen
på ängens södra sida avses flyttas till det nordvästra hörnet av ängen mot
Margretelundsvägen.
Planområdet utgörs idag av allmän park-/natur och gatumark samt kv. Ammarfjället
(område B), som är upplåten med tomträtt och redan bebyggd med två lamellhus från
1960-talet. Naturmarken vid Bergsringen (område C) och Ammarfjället (område B) är
kuperad och består av tallskog och blandskog. Ammarfjället har även ett äldre
ekbestånd. Marken vid Bergsringen har inslag av hällmark som är viktig att bevara i
största möjliga mån. I området söder om Tranebergsängen (Område A) finns rester av
en gammal fruktträdgård, troligen anlagd på 1930-talet då det fanns kolonilotter i
området. Väster om denna finns en tennisbana som är omgiven av lövträd samt en
mindre gräsyta med bänkar. Tennisbanan används vintertid som skridskobana. Mellan
tennisbanan och den gamla fruktträdgården går Tranebergsslingan som kopplar
samman Tranebergsvägen och infarten till Traneberg från Drottningholmsvägen.
Traneberg är Stockholms första smalhusstad som började byggas 1934. Husen är
mellan 8 och 11 meter breda. Några nyare och något bredare tillskott finns dock, bland
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annat inom kv. Ammarfjället, där byggnaderna från 1960-talet är 13 meter breda.
Byggnaderna har sadeltak, och är mellan 3 och 4 våningar höga inklusive upphöjt
källarplan. Smalhusen är placerade med lång- eller kortsida mot gata med en liten
förgårdsmark. Vidare innehåller husen relativt små genomgående lägenheter med
balkong. Taklandskapet och träd bildar en karakteristisk siluett som ses från bl a
Tranebergsbron.

Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

Förutom att hela stadsdelen, enligt ÖP 99, har klassificerats som kulturhistoriskt
värdefull så har Stockholms stadsmuseum specifikt grön- och gulklassat stora delar av
bebyggelsen i planområdets omgivning, vilket innebär att den har högt kulturvärde
respektive positiv betydelse för stadsbilden/visst kulturhistoriskt värde. HSB:s
bebyggelse inom Ammarfjället 1, som är ett exempel på förtätning som gjordes under
1960-talet, är grönklassad.

Ortofoto med tillkommande bebyggelse inlagd, samt markering över var foton på sid 5
är tagna.
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Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102
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1) Befintligt 30-talssmalhus utmed Margretelundsvägen
2) Befintligt 60-talshus väster om Margretelundsvägen samt tillfälliga baracker på Tranebergsängen
3) Befintlig 30-tals bebyggelse utmed Tranebergsvägen
4) Tranebergsslingan såsom den idag ansluter till infarten till Traneberg från Drottningholmsvägen.
5) Befintlig tennisbana inom område A
6) Skateboardpark på Tranebergsängen
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Ny bebyggelse

Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

Planområdets omfattning är ett resultat av en markanvisning till Riksbyggen och
Järntorget i april 2008. Efter det har ytterligare en byggherre, HSB, tillkommit med
kompletterande hus på sin fastighet. Den nya bebyggelsen omfattar ca 100 bostäder
och består av ett långsträckt lamellhus utmed Tranebergsvägen och fyra kortare
huskroppar som föreslås placeras utmed Margretelundsvägen och Kinnekullevägen.
De nya byggnaderna avses bindas ihop till en ny årsring kring Tranebergsängen. Detta
innebär att Margretelundsvägen och Tranebergsvägen kantas av fler byggnader vilket
bidrar till en tydligare rumslighet och tryggare vistelsemiljö längs gatorna och mot
Tranebergsängen.

Illustrationsplan med befintlig samt tillkommande bebyggelse markerat med grått samt
vypunkter för perspektiv som visas under respektive delområde.

Planområdets gestaltning beskrivs dels i detta avsnitt, under avsnitt för respektive
bebyggelsekvarter samt i sammanfattande gestaltningsprinciper som kopplas till
exploateringsavtal med respektive byggherre.
Förtätningen ska ske med stor varsamhet där arkitekturen för nya byggnader ska
utgöra ett modernt inslag men också anpassas till Tranebergs byggnadsstruktur, skala
och uttryck gällande färg och material.
Samtliga huskroppar har ett djup mellan 10 och 11 meter, vilket återspeglar smalhuskaraktären. Fasaderna ska vara putsade, utan synliga fogar, i ljusa varma kulörer som
ansluter till färgsättningen i närområdet. Fönster och balkoner ska placeras i ett ordnat
mönster som ger fasaderna ett harmoniskt uttryck.
Byggnadernas höjd följer i stort sett höjderna på intilliggande befintliga byggnader
och trädtoppslinjen. Särskilt viktigt är hur byggnaderna uppfattas på långt håll, såsom
vyn från Tranebergsbron och Kristineberg. Det är därför viktigt att byggnaderna i
området B och C utformas med material, färgsättning och takform/ vinkel som gör att
de är väl anpassade till befintligt taklandskap och inte dominerar över omgivande
bebyggelse. Takbeklädnad ska vara taktegel/betongpannor alternativt falsad plåt.
Tillägg på tak i form av t.ex. hisstoppar ska samordnas och ingå i den arkitektoniska
gestaltningen för att smälta in i taklandskapet.
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Entréer till byggnader annonseras och placeras mot gata och ska upplevas som inbjudande och trygga. De bör vara uppglasade och väl belysta samt utformas med stor
omsorg i detaljer. Portarna bör vara av ek eller ett annat högkvalitativt material och
kan markeras med exempelvis skärmtak.
Balkongerna är grunda, med maximalt djup 1,4 meter, varav en del kan vara långsträckta och kringbyggda runt fasadhörnen. Liknande balkongformer återfinns i
området. Balkonfronter placeras i ett ordnat mönster och utförs t ex. i smide,
perforerad plåt eller annat material som ger ett transparent intryck.
Mark och vegetation

Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

Inom planområdet eftersträvas en hög kvalitet på utformning av kvarters-, gatu- och
parkmark. Landskapsplaneringen sker med stor omsorg och hänsyn till befintlig
vegetation, hällar och övriga markytor. Naturen möter upp byggnaderna så långt som
möjligt. Byggnaderna tillsammans med markplaneringen ska vara tydlig i sin
distinktion mellan privata, halvprivata och offentliga ytor. Värdefulla rumsskapande
och karaktäristiska träd bevaras i största möjliga mån. Förslaget innebär dock att 4-5
ekar samt några tallar inom område B och område C, samt ett antal fruktträd och
björkar inom område A försvinner. Träden kompenseras så långt det är möjligt inom
respektive kvarter samt med nyplanteringar på Tranebergsängen. Tunnelbanevallen
längs med vilken Tranebergsslingan dras planteras också med lägre träd.
Sprängningar ska minimeras, ske med stor försiktighet och följa befintliga höjdkurvor
så långt som möjligt. Vid behov kläs kanter som uppstår av sprängningar in med
corténstål. Nya murar som anläggs uppförs i corténstål alternativt betong som kläs in
med corténstål eller klätterväxter, t.ex. vildvin, alternativt utformas med reliefmönster.
Mer omfattande avskärmningar som den mellan Tranebergsslingan och kvarter A
utformas i material med genomsläpplighet/perforeringar. Ytor för parkering beläggs
med stenmjöl (C) alternativt singelgrus (A,B).

Exempel på mur med vildvin, perforerad
betongmur samt bergsprängd kant. Bilder tagna
av LAND Arkitektur
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Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

Vy från Tranebergsbron idag/ Joliark

Fotomontage med vy från Tranebergsbron med utbyggd plan / Joliark.
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Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

Vy från Kristineberg idag/ Joliark

Fotomontage Vy från Kristineberg med utbyggd plan/ Joliark

Dp 2009-14102-54
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Riksbyggen (Område A)
På Tranebergsvägen mellan Tranebergsängen och Drottningholmsvägen/ tunnelbanan
föreslås ett långsmalt lamellhus i 4 våningar med en terassvåning mot Tranebergsvägen. Terrassen föreslås få planteringar och på det sättet utgöra en grön förlängning
av Tranebergsängen. Byggnaden är något snedställd mot gatan för att ansluta till
placeringen på anslutande byggnader i öst och väst och på så sätt skapa ett sammanhang längs gatan. Byggnaden utgör en enhetlig och tydlig fond mot Tranbergsängen
och inrymmer ca 45 lägenheter i 4 trapphus. Byggnaden utformas med ljust putsade
fasader i en varm färgton. Den långa huskroppen delas upp genom en portik centralt
genom byggnaden.
På platsen finns idag en tennisbana vilken tas bort till förmån för ny bebyggelse och
flyttas till ett nytt läge på Tranebergsängen. Här finns även rester av en gammal
fruktträdgård från tiden då området var koloniträdgård. Träden sparas i största möjliga
mån. Trädens skick har undersökts. I de fall träd inte kan sparas, ersätts de med nya
träd.

Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

En förutsättning för bebyggelsen är att befintlig trafik mellan Traneberg och
Drottningholmsvägen, via Tranebergsslingan, styrs om till en ny vägsträckning väster
och söder om kvarteret. Den nya bebyggelsen skärmar av Tranebergsbrons trafikbuller
mot Tranebergsängen.

Situationsplan över område A (Riksbyggen) /Joliark och LAND Arkitektur

Elevation över Riksbyggens kvarter mot Tranebergvägen och Tranebergsängen och hur den
nya bebyggelsen förhåller sig till befintlig bebyggelse, område A (Riksbyggen) /Joliark
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På kvarterets norrsida mot Tranebergsvägen planeras förgårdsmark med gräsytor och
träd som ansluter till Tranebergsängens karaktär samt en zon med privata häckomgärdade uteplatser närmast byggnaden. Kvarterets södra sida mot Drottningholmsvägen består också av en zon med häckomgärdade uteplatser närmast huset. Parkering
på gården sker i carportar vars tak beläggs med sedum eller liknande och som visuellt
skapar en grönare gård samt bidrar till fördröjning av dagvatten. Carportarnas gavlar
byggs samman med en spaljévägg, med varierad transparens, genom tätare och glesare
ribbor samt partier med planteringar (gröna väggar). Då den bildar avskärmning mot
Tranebergsslingan som även omgärdas av banvallens stödmur på andra sidan är det
viktigt att undvika en murverkan mot vägen. Höjdskillnader mellan tomtmark och
gatan, där marken inom tomten ligger lägre i västra delen respektive högre i östra
delen, tas upp med murar. Muren i öppningen mellan parkering och transformator
förses med ett smidesräcke. Inom gården ryms även lekyta samt utrymme för
cykelparkering.
Parkering sker, förutom som markparkering söder om den föreslagna bebyggelsen,
även i souterrängplan i den västra delen av byggnaden. Parkeringen angörs från
Tranebergsvägen via en portik genom byggnaden. Öster om byggnaden finns också en
mindre in/utfartsgata till en handikapparkering vid byggnadens östra ände. Parallellt
med denna löper ett allmänt gång- och cykelstråk som ansluter till Tranebergsslingan.

Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

Föreslagen utformning av avgränsningen mot Tranebergsslingan./ LAND Arkitektur

Typsektion på föreslagen bebyggelse i område A (Riksbyggen) /Joliark

Gårdssektion, föreslagen bebyggelse i område A (Riksbyggen) /Joliark
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Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

Perspektiv sett från Margretelundsvägen, mot Tranebergvägen, som visar hur ny bebyggelse,
område A (Riksbyggen), bildar en fond mot Tranebergsängen. Nya byggnader i område B
(HSB) skymtar till höger i bilden /Joliark

Perspektiv västerut på Tranebergsvägen med ny bebyggelse illustrerad, område A
(Riksbyggen) till vänster och Tranebergsängen till höger i bilden. /Joliark
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Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

HSB (Område B)

Situationsplan över område B (HSB) / Joliark

Inom det långsträckta kvarteret Ammarfjället föreslås i sluttningen ned mot Margretelundsvägen två korta lamellpunkthus i 5-7 våningar med drygt 30 lägenheter. I den
södra byggnaden skapas i detaljplanen möjlighet att inrymma icke störande
verksamhet i bottenplan. Byggnaderna placeras med gavlarna något snedställda mot
Margretelundsvägen för att ta upp riktningen hos befintlig bebyggelse söderut. Inom
kvarteret finns två befintliga lamellhus som är uppförda på 1960-talet.
Byggnaderna som syns tydligt från Tranebergsbron och Kristineberg är något högre än
intilliggande hus inom kvarteret men lägre än bakomliggande hus på Bergsringen.
Bebyggelsen följer topografin genom en vilket ger en mjuk övergång. Byggnaderna
har relativt flacka tak vilket överensstämmer med den nya bebyggelsen i Bergsringen
och gör att de tillsammans bildar en enhet som ett modernt tillägg. Fasaderna utformas
i puts i en varm och ljus färgton.
Det norra huset, med uppglasad entré mot Margretelundsvägen, placeras i den brantare
delen av kvarteret mellan två befintliga lamellhus. Huset är 7 våningar högt mot
Margretelundsvägen och 5 våningar mot Kinnekullevägen. Låga kanter mot
Margretelundsvägen som uppstår vid sprängning kläs med corténstål
Parkering sker på befintlig markparkering (13 p-platser) som utökas med 14 p-platser
inkl en handikapplats vid husets norra fasad. Tre nya parkeringsplatser anordnas även
vid infartsgatan från Kinnekullevägen. Sammantaget skapas 17 nya parkeringsplatser.
Inom kvarteret finns också en befintlig garagelänga (17 p-platser).
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Det södra huset placerat på hällmark i korsningen Tranebergsvägen – Margretelundsvägen är 6 våningar mot Margretelundsvägen och 5 våningar mot Kinnekullevägen.
Entrén som sker från gårdssidan är uppglasad runt hörnet mot Tranebergsvägen för att
vara tydlig mot gatan samt ge en ljus och transparent sockelvåning. Befintlig
markparkering (12 p-platser), med infart från Kinnekullevägen byggs om och utökas
med 4 parkeringsplatser samt lyfts upp för att ge plats för en underliggande
carportanläggning, med 7 parkeringsplatser, med infart från Tranebergsvägen.
Sammantaget skapas 11 nya parkeringsplatser,
Den betongmur som carporten skapar mot Margretelundsvägen utformas med gjuten
relief och kläs med klängväxter med ett luftigt stål- eller smidesräcke som avgränsning
på det övre parkeringsplanet. Närmast huset finns en zon med platsgjuten betong som
viker upp i en ramp för att ge en tillgänglig entré till befintligt intilliggande hus.

Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

Bebyggelsen innebär att 4-5 befintliga ekar samt några tallar inte kan sparas. Dessa
ersätts med nya träd mot Margretelundsvägen i den mån det går. En ny lekyta placeras
vid det norra befintliga huset inom kvarteret. Plats för cykelparkering finns i
anslutning till bebyggelsen.

Övre bilden visar en elevation av det norra huset mot söder. Nedre bilden visar södra huset i
elevation mot söder/Tranebergsvägen. / Joliark.

Elevation mot Kinnekullevägen /Joliark

Elevation mot Margretelundsvägen /Joliark
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Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

Perspektiv österut från korsningen Margretelundsvägen/Kinnekullevägen med ny byggnad till
vänster - södra byggnaden inom område B./ Joliark

Järntorget (Område C)
I sluttningen väster om Kinnekullevägen, precis nedanför Bergsringen, föreslås två
lameller med ca 20 lägenheter, placerade på hällmark med tallar. Husen är i 5 våningar
med souterrängplan mot Kinnekullevägen. Taken är relativt flacka för att i höjd inte
dominera över omgivande taklandskap. Entréerna vetter mot öster och parkering sker
på en yta öster om husen. Parkeringen sluttar svagt mot söder och följer befintlig
marknivå i största möjliga mån mot Kinnekullevägen för att minimera sprängning
samt fyllning med stödmurar. Berg sparas i en zon närmast Kinnekullevägen där
sprängningar sker med försiktighet för att bibehålla berget. En lägre slänt bildas i
parkeringens sydvästra hörn mot Kinnekullevägen och gångväg som passerar söder
om kvarteret.
Entréer ligger indragna under tak vid vilka cykelparkering placeras. Marken vid
entréerna hanteras med platsgjuten betong. Entrépartiets tak och väggar gestaltas med
omsorg.
Lekyta inryms på gården mellan husen och har naturmarkskaraktär. Så mycket av
befintlig naturmark och träd som möjligt sparas.
Byggnaderna har placerats med gavlarna i öst-västlig riktning enligt samma princip
som byggnaderna i kvarteret Ammarfjället för att ge en mindre dominerande vy på
långt håll från t ex Kristineberg och Tranebergsbron, samt för att medge sikt från
bakomliggande hus.
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Situationsplan över område C (Järntorget) /Joliark och LAND Arkitektur

Längdelevation mot Kinnekullevägen mot sydöst / Joliark

Längdelevation mot Tranebergsvägen. /Joliark

Dp 2009-14102-54
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Perspektiv mot Kinnekullevägen med ny bebyggelse i område C till vänster i bilden/ Joliark

Sammanfattande gestaltningsprinciper
Förtätningen ska ske med stor varsamhet där arkitekturen ska utgöra ett modernt inslag
men också anpassas till Tranbergs byggnadsstruktur, skala och uttryck.

Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

Byggnadsgestaltning


Byggnadernas bredd får inte överstiga 11 meter



Fasader ska vara putsade, utan synliga fogar, i ljusa varma kulörer



Fönster och balkonger ska placeras i ett ordnat mönster som ger fasaderna ett
harmoniskt uttryck.



Tak utformas med stor hänsyn i val av material, form och färgsättning för att
dessa ska inordna sig väl i omgivande taklandskap. Tillägg på tak i form av
t.ex. hisstoppar ska samordnas och ingå i den arkitektoniska gestaltningen



Entréer annonserar sig mot gata och ska upplevas inbjudande och trygga.

Mark och vegetation


Landskapsplaneringen sker med stor omsorg och med hänsyn till befintlig
vegetation, hällar och övriga markytor. Befintliga träd sparas i så stor
utsträckning som möjligt alternativt ersätts med nya träd.



Sprängningar minimeras och sker med stor försiktighet. Sprängkanter kläs vid
behov in med corténstål. Nya murar får ej uppföras som rena betongmurar utan
ska gestaltas medvetet genom att t.ex. kläs in med corténstål, klängväxter
alternativt utföras med reliefmönster eller annan utsmyckning.
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Friytor och rekreation
Rekreation på Tranebergsängen
Tre av fem föreslagna byggnader inom planområdet vetter mot Tranebergsängen,
stadsdelens gröna lunga och aktivitetsfält. Den planerade upprustningen av ängen ger
ett stort mervärde för den omkringliggande bebyggelsen. Intäkter från nu föreslagen
exploatering ska delvis finansiera upprustningen av Tranebergsängen.
Tranebergsängens upprustning syftar till att erbjuda ett utbud av aktiviteter för alla
åldrar. Bland annat planeras en mindre fotbollsplan med konstgräs och en kombinerad
yta för tennis, landbandy mm som även kan användas som isbana vintertid. Ytan ersätter befintlig tennisbana inom aktuell detaljplan. Tranebergsängen kommer att förses
med kompletterade trädplantering längs det nord-sydliga gångstråket samt förbättrad
belysning, för att förbättra tryggheten kvällstid. Befintlig återvinningsstation flyttas
från nuvarande läge inne på södra delen av ängen till ängens nordvästra kant. Entrén
till parken från Tranebergsvägen görs till en välkomnande samlingsplats. Två nya
entréer/ passager planeras från bostäderna i norr och från Margretelundsvägen.

Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

Ny vegetation planteras mot Margretelundsvägen. Hänsyn kommer att tas till ny och
befintlig bebyggelse vid upprustningen, bl a avseende hur belysning utformas för att
minska störningar av eventuella strålkastare. Vissa ljudstörningar från parken under
dagtid då aktivitetsytorna används för sport och lek är dock oundvikligt.

Illustration av planerad upprustning av Tranebergsängen /Sweco Infrastructure.

Övriga rekreationsområden och friytor i närheten av de nya bostäderna är Ulvsundasjön med strandpromenad samt grönområde och friluftsbad vid Johannelunds gård. I
Salkhallen vid Alviks Strand finns tennisbanor och gym.
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Gator och trafik
Ny gata som förlängning av Tranebergsslingan
I samband med utbyggnaden av området närmast tunnelbanans banvall flyttas
Tranebergsslingan. Denna går i dagsläget rakt över Riksbyggens (område A) planerade
kvarter. Tranebergsslingan dras som en parallellgata till Drottningholmsvägen/
banvallen och ansluts till befintlig infart från Drottningholmsvägen. Tranebergsslingan
ansluts även till cirkulationsplatsen mellan Tranebergsvägen och Margretelundsvägen.
Förslaget har tagits fram i samråd med Trafikkontoret och SL. Den nya trafiklösningen
är en förutsättning för att få till ny bebyggelse vid Tranebergsvägen då bebyggelse
härmed kan placeras så att en tyst sida mot Tranebergsvägen erhålls. Den nya
bebyggelsen fungerar också som bulleravskärmning mot Tranebergsängen som får en
tystare miljö. Trafiklösningen innebär att de största trafikflödena styrs om till en ny
gatusträckning väster och söder om kvarteret. Ändringen av infarten bedöms inte
försämra framkomligheten på Tranebergsvägen, Margretelundsvägen eller
Drottningholmsvägen.
Den omdragna vägen kommer att skära in något i slänten mot banvallen men kräver
inte någon stödmur eller större stabiliserande åtgärder. Slänten med anslutning till
vägen kräver dock viss markbearbetning och omgestaltning med t.ex. planteringar.

Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

En kapacitetsstudie har utförts för den nya trafiklösningen. Studien visar att de högsta
trafikflödena uppnås på vardagar i rusningstrafik mellan 16 och 17, då maximalt 370
fordon/h åker förbi kvarteret via Tranebergsslingan in mot staden. 350 fordon/h kör av
Drottningholmsvägen i riktning från staden. De andra riktningarna har små trafikflöden om ca 20 bilar/h i rusningstrafik. Studien visar att det dock finns risk för köbildning i körriktning mot Tranebergsbron pga. trafikstörningar på Margretelundsvägen.
Då denna risk endast uppkommer vid rusningstrafik bedömer trafikkontoret att någon
åtgärd inte behöver vidtas.

Ny gata som kopplas på Tranebergsslingan
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Den nya utformningen av Tranebergsslingan får följande gatusektion:

Sektion över banvallen, nya anslutningsgatan till Drottningholmsvägen och Riksbyggens
kvarter /Joliark

Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

Gång och cykel
Dubbelriktad gång- och cykeltrafik från Drottningholmsvägen leds via separat gångoch cykelstråk längs den omdragna Tranebergsslingans norra sida (se bild s.19) med
övergångsställe i anknytning till passagen under banvallen till korsningen
Margretelundsvägen - Tranebergsvägen. Cykelbanan avslutas i och med ett
övergångsställe i korsningen medan trottoarer fortsätter i samtliga riktningar. Gångoch cykelbanan är 1,5 + 2,5 meter bred, d.v.s. totalt 4,0 meter. Margretelundsvägen
kan i framtiden komma att förses med separat cykelbana/cykelfält då vägen ansluter
till planerad gång- och cykelkoppling. Denna koppling sker via tvärbanebron som ska
gå över Ulvsundasjön längre norrut.
Öster om Riksbyggens kvarter, anläggs ett allmänt gång- och cykelstråk om totalt 3,5
m inklusive belysning och kantsten. Gång- och cykelbanan är en sekundär förbindelse
(genväg) mellan Tranebergsvägen med Tranebergsslingan och är en uppgradering av
den befintliga stig som försvinner i samband med byggnation i område A.
Kollektivtrafik
Alvik är en betydelsefull kollektivtrafikknutpunkt med tunnelbana, tvärbana och
bussar. Närmsta tunnelbaneuppgång ligger ca 200 - 300 meter från de nya bostäderna.
Det innebär att tillgängligheten till kollektivtrafik är mycket god. Genom planområdet,
på Tranebergsvägen, går busslinje 114 som ringlinje mellan Alvik och Minneberg.
Turtätheten varierar över dygnet mellan 10 - 30 minuter. Busshållplatsen är belägen på
Tranebergsvägen norr om Riksbyggens lamellhus.
Parkering och angöring
I området gäller ett parkeringstal på 1 parkeringsplats/ny lägenhet inklusive
besöksparkering. All parkering sker på kvartersmark.
Inom område A (Riksbyggen) sker parkering som markparkering/carport samt souterrängplan i del av byggnaden. Inom område B (HSB) tillskapas parkeringsplatser
genom en omdisponering och effektivisering av befintliga parkeringsplatser. Parkering
sker genom markparkering och i en garagelänga. En utökning av markparkering, varav
den södra i korsningen Margretelundsvägen/Tranebergsvägen byggs under med en
carportanläggning. Inom Järntorgets område C (Järntorget) sker parkering i form av
markparkering. Handikapparkeringar finns tillgängliga i anslutning till bostädernas
entréer inom respektive kvarter.
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Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar
Bostadshusen och dess omgivning har en mycket god tillgänglighet. Angöring ordnas
inom 10 meter från entré.
Brottsförebyggande i planeringen
Att det tillkommer tre nya bostadshus utmed Margretelundsvägen och Tranebergsvägen, gör att dessa gatuavsnitt blir mer befolkade och därmed tryggare för
förbipasserande. Alla föreslagna bostadshus har entréer som vetter mot gata, förutom
husen på Kinnekullevägen som angörs via markparkering. Att tre av fem nya hus
vetter mot Tranebergsängen innebär en större social kontroll vilket kan antas minska
risken för skadegörelse i parken.
Konsekvenser för barn
Många barn och ungdomar vistas på Tranebergsängen i direkt anslutning till planområdet. Ännu fler förväntas besöka parken när upprustningen som genereras av denna
plan är genomförd.

Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

Mindre lekplatser för små barn anordnas inom område A (Riksbyggen) och område C
(Järntorget) samt i anslutning till det norra huset i område B (HSB).
Teknisk försörjning
Dagvatten
För att klara miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten enligt EUs ramdirektiv, d.v.s.
att det dagvatten som avrinner från utbyggnadsområdet inte leder till försämring av
vattenkvaliteten i sjöarna, har en dagvattenutredning gjorts för att studera möjlighettill
omhändertagande, alternativt fördröjning av dagvatten inom tomtmark, samt behovet
av eventuell rening.
Dagvatten från området leds idag via kombinerade spill- och dagvattenledningar för
rening i Åkeshov- /Nockebyanläggningarna, vidare till en värmepumpanläggning i
Solna med slutrecipient i Saltsjön. Föreslagen utbyggnad i förhållande till dagens
park- /naturmarkskaraktär kommer medföra att befintliga ledningssystem belastas med
större och mer förorenade dagvattenflöden.
Område A: Området som består av relativt flack mark där berget ligger ytligt i den
östra och västra delen med lera i det centrala partiet har begränsad möjligheten till
infiltration. En fördröjningslösning föreslås norr och söder om byggnaden. På norra
sidan leds allt takvatten och ytvatten direkt till fördröjningsmagasin. På södra sidan
leds ytvatten från parkeringar till bensin- och oljeavskiljare innan anslutning till
dagvattenledning tillsammans med takdagvatten, inkl. det från carportarnas tak.
Föreslagna gröna tak på carportarna halverar regnvattenflödet från dessa.
Område B: På grund av att området har mycket berg i dagen kan inga större volymer
infiltreras eller fördröjas. Ett smalt utdraget fördröjningsmagasin föreslås därför utmed
Margretelundsvägens västra sida. Magasinet ska placeras så att det innebär minimal
sprängning i kvarvarande berg. Dagvattenledningar från takens stuprör hålls separata
inom fastigheten och leds direkt till magasinet. Förorenat dagvatten från parkering i
söder leds till en bensin- och oljeavskiljare. Efter rening sker anslutning till gemensam
dagvattenledning med takvattnet.
Område C: Området består av berg i dagen med tunt vegetationsskikt mellan hällarna.
Vatten- och avloppsledningar är inte utbyggda till delområdet. VA-serviser
kompletteras fram till fastighetsgräns, förslagsvis i Kinnekullevägens västra del. En
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fördröjningsanläggning i söder, innan anslutning i gatumark/parkering föreslås.
Anläggningen skall placeras så att den innebär minimal sprängning av berghällen
mellan parkeringen och gatan, helst inom parkeringsytan. I princip gäller att
dagvattenledningar från takens stuprör hålls separata inom fastigheten. Förorenat
dagvatten från parkeringsanläggningar leds till en bensin- och oljeavskiljare. Efter
rening sker anslutning till gemensam dagvattenledning med takvattnet.
Generellt gäller att förorening av uppkommet dagvatten ska minimeras genom val av
lämpliga byggnadsmaterial och källsortering av uppkommet dagvatten.
Fördröjningsmagasin förses med fördelningsledningar och bräddavlopp för reglering
av utflöde innan anslutning sker på planerad avloppsledning.
Den geotekniska undersökningen ska kompletteras med jordartsbedömning och
materialtyp innan detaljerad redovisning kan presenteras (infiltrationsmöjlighet i
undergrunden). Dimensionering av magasinen sker i samråd med leverantören och
dimensioneras i projekteringsskedet.

Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

Den ändrade markanvändningen innebär (med reservation om saknad info om
undergrunden)ingen ökad belastning på slutrecipienten. Med viss markinfiltration och
passage genom fördröjningsmagasin kommer merparten av föroreningarna
sedimentera innan de når slutrecipienten. Gröna tak kan bidra till viss förbättring av
fördröjning och rening av dagvattnet.
Ledningar
Planområdet kopplas till befintliga ledningar i anslutning till planområdet.
Ledningar som behöver flyttas läggs i gata eller på allmän platsmark. Befintlig
kombinerad spill- och dagvattenledning och avloppsledning som går i
Tranbergsslingans nuvarande sträckning flyttas på en mindre delsträcka så att de går
genom föreslagen portik i Riksbyggens hus. Området med ledningarna regleras som uområde i plankartan.
Avfallshantering
Avfallshantering ska enligt stadens riktlinjer utformas med möjlighet till maskinell
hämtning. Preliminärt föreslås nedsänkta behållare som förläggs på kvartersmark,
dock i ett åtkomligt läge för sopbil. I de nya bostadshusens entréplan, med dörr mot
gatan, finns utrymmen som kan disponeras för övriga återvinningsfraktioner.
KONSEKVENSER FÖR MILJÖN
Behovsbedömning
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL 5 kap 18§ eller MB 6 kap
11§ att en miljöbedömning behöver göras.
Detaljplanen strider inte mot gällande översiktplan. Detaljplanen bedöms heller inte
strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar.
Detaljplanen berör inte område av nationell, gemenskaps- eller 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.
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Hälsa och säkerhet
Genomförd detaljerad riskanalys (WSP Brand & Risk, 2011-04-11) visar att det är
möjligt att uppföra området enligt planförslaget under vissa förutsättningar. De
möjliga riskkällor som har identifierats är Drottningholmsvägen som är primär
transportled för farligt gods och tunnelbanans gröna linje som passerar förbi
planområdet.
Riskerna bedöms främst vara knutna till transporterna med farligt gods där banvallen
har en skyddande effekt. De föreslagna bostadshusen ligger som närmast 55 meter
ifrån Drottningholmsvägens vägkant och däremellan ligger dubbla tunnelbanespår på
upphöjd banvall.
Förmodade restriktioner av transport av farligt gods i Norra Stationsområdet vid
E4/E20 innebär att transporter måste ledas om till Tranebergsbron och Drottningholmsvägen. Det är transporter som innehåller över 1000 kg av klass 1 (explosiva
ämnen) eller klass 5 (oxiderande ämnen). Enligt Trafikverket kommer Drottningholmsvägen få en transport av klass 1 i veckan och en om dagen för klass 5.

Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

Planerad bebyggelse i område A kan tolereras ur riskhänseende om följande mindre
åtgärder vidtas:


För att förhindra att ett eventuellt spill av brandfarliga vätskor når byggnaden
sätts en tät trottoarkant på vägen (Tranebergsslingan) som planeras mellan
banvall och parkering. Denna kant ska vara minst 10 centimeter i höjd. Kanten
kan samordnas och ligga i botten på planerad avskärmning mot kvarteret.



Ventilationen i byggnaden vänds så att friskluftsintaget är vänt mot Tranebergsvägen och bort från Drottningholmsvägen. Vidare ska ventilationen även
förses med möjlighet till central avstängning i anslutning till någon av
entréerna.

Bestämmelser för riskreducerande åtgärder gällande ventilation och tät kant regleras
på plankartan.
Buller
De planerade bostäderna utsätts för buller från väg- och tunnelbanetrafik samt
flygtrafik. En förutsättning för bebyggelsen är att befintlig trafik mellan Traneberg och
Drottningholmsvägen, via Tranebergsslingan, styrs om till en ny vägsträckning väster
och söder om kvarteret. Den nya bebyggelsen skärmar av Tranebergsbrons trafikbuller
mot Tranebergsängen men bidrar till ytterligare buller mot byggnadens södersida som
får upp mot 65 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) dimensionerande maximalnivå.
Närmast bussgatan blir maximalnivån upp mot 75 dB(A).
Det riktvärde för trafikbuller som riksdagen fastställt är högst 55 dB(A) ekvivalent
ljudnivå utomhus vid fasad, 30 dB(A) inomhus dagtid och 45 dB(A) nattetid. Enligt
den s.k. Stockholmsmodellen accepterar staden avstegsfall där minst hälften av
boningsrummen får högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför fönster, så kallad tyst
sida. Minst en balkong/uteplats i anslutning till bostäderna ska utföras /placeras så att
den utsätts för 70 dB(A) maximal ljudnivå.
En trafikbullerutredning (Ingemanssons, 2011-05-05) har tagits fram som förutom
biltrafik även väger in buller från flyg och tunnelbana. Den visar att det är möjligt att
uppföra bostäder som motsvarar riktvärden enligt avstegsfall B där minst hälften av
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boningsrummen i varje lägenhet får högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde)
utanför fönster. Nivåer under 50 dB(A) kan inte uppnås på grund av bland annat
flygtrafiken från Bromma flygplats.
Avstegsfall B klaras med lokala bullerskydd på balkonger mot nordost och nordväst, i
form av ljudabsorbenter i balkongtak och täta räcken, samt genomgående lägenheter i
större delen av huset. Nivåerna på uteplatser med högst 70 dB(A) klaras. Varje
lägenhet kan också förses med balkong med högst 55 dB(A). Den södra delen av
Tranebergsängen får ökade vistelsekvalitéer jämfört med dagens ljudnivåer.
Stomljudsnivån beräknas bli högst 30 dB(A) i samtliga lägenheter. Målet för högsta
vibrationshastighet på 0,3 mm/s klaras men kräver tunga bjälklag för att klara målet.
Omdragningen av Tranebergsslingan innebär att bostadshusen i Kv. Sylarna får en
ökning av ekvivalentnivån med 3 dB(A), från ca 57-60 dB(A). Trafikbullernivåerna
inomhus blir dock även i framtiden högst 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå med normal
fasadisolering.
Kulturmiljö

Godkänt dokument - Karin Norlander, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-03-15, Dnr 2009-14102

Stockholm stadsmuseum har inventerat Traneberg och bedömt att stora delar av
planområdets omgivningar har byggnader av grön eller gul klass. Även befintliga
HSB-hus i kvarteret Ammarfjället, från 1960-talet, har getts grön klassificering. Grönt
innebär högt kulturhistoriskt värde och att bebyggelsen är särskilt värdefull från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Gul klassificering
innebär att bebyggelsen har positiv betydelse för stadsbilden och/eller har ett visst
kulturhistoriskt värde.
Stockholms stadsmuseum påtalar att det är viktigt att bejaka den ursprungliga
smalhusplanen och anpassa ny bebyggelse till denna struktur. I framtagandet av
detaljplanen har hänsyn tagits till stadsdelens ursprungliga planstruktur gällande
byggnadernas placering och förhållande till gatan samt, skala och uttryck.

Grön- och gulklassade byggnader i anslutning till planområdet.
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Natur
Miljöförvaltningen har i underlag till beskrivning av miljökonsekvenser bedömt
marken utifrån biologiska aspekter. Området erbjuder enligt stadens grönkarta höga
naturmiljövärden bl a i form av två s.k. habitatnätverk. Det ena nätverket rör groddjur
där spridningsförutsättningar kan finnas genom områdets karaktär och närhet till ett
skogsområde med våtmark norr om planområdet. Sedan denna bedömning gjordes har
planområdet minskats och dess norra del utgått varför område med troligt
spridningssamband ej längre ingår inom planområdet. En del av planområdet, område
A och B, ingår dock inom en zon med möjligt spridningssamband.
Det andra habitatnätverket som berörs gäller eklevande arter som delvis finns i den
östra delen av Tranebergsängen. Den östra delen av planområdet, dvs. område A, ingår
i ytterkanten av det övergripande kärnområde för eklevande arter. Marken är dock
redan idag anlagd med tennisbana och Tranebergsslingan varför
bebyggelsekompletteringen inte bedöms utgöra någon väsentlig förändring.
Hällmarkstallskogen i området är relativt gammal och förekomst av signalarten
Tallticka finns. Arten är lokalt/regionalt skyddsvärd och indikerar på ett trädbestånd
äldre än 100 år. Detta berör dock främst det område som har utgått ur planen.
I planarbetet har ambitionen varit att spara så många värdefulla träd som möjligt. I
avvägningen mellan ny bebyggelse som är ekonomiskt genomförbar och bevarande av
träd innebär det att några träd, däribland 4-5 äldre ekar, kommer att försvinna. Träden
kommer att kompenseras med nya trädplanteringar.
Geotekniska förhållanden
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De delar som är aktuella för planläggning består inom område B och C huvudsakligen
av berg i dagen. Område A består av morän med ett område av lera i den centrala
delen.
Markföroreningar
Inga kända markföroreningar finns inom planområdet.
Luftkvalitet
Dimensionerade miljökvalitetsnormer för luft är PM10. Normerna omfattar
dygnsmedelvärden och årsmedelvärde och ska klaras från och med 2005. Enligt
Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund är nivåerna av PM10 i planområdet 27
- 39 μg/m3. Medelvärdet under det 36:e värsta dygnet får inte vara högre än 50 μg/m3.
Den nivån överskrids 10 - 20 meter in i planområdet vid Drottningholmsvägen, vilket
inte berör bostadsbebyggelsen, då det ligger på större avstånd.
Elektromagnetiska fält
I sydöstra delen av planområdet vid Riksbyggens gård finns en likriktarstation som
ombesörjer elförsörjning till tunnelbanan. Avståndet mellan denna och planerad
bostadsbebyggelse är som minst 12 meter.
Mätningar har genomförts (Ramböll, nov 2010) för att försäkra att det magnetfält som
alstras av stationen inte överstiger riktvärdet riktvärdet 0,2 uT invid bostäderna.
Resultatet visade att gränsvärdet klaras inom hela kvarteret.
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Lokalklimat
Solstudier visar att byggnader och gårdar har relativt goda ljusförhållanden.
Söderliggande fasader och gårdar har ingen skuggpåverkan medan i norr liggande
fasader på samtliga byggnader ligger i skugga i stort sett hela dygnet/året med
variation av längre eller kortare skuggor. Skuggverkan på gårdar varierar beroende på
tid på dygn samt årstid. Skuggpåverkan på anslutande hus är störst på de södra
gavlarna på befintliga hus i Kv. Ammarfjället.
Solstudie Vårdagjämning, 21:a mars.
Morgonsolen påverkar befintliga hus
längs med Margretelundsvägen. Delar
av gården, med variation under dagen,
ligger i skugga. Norra fasaden på
byggnad i område A ligger i skugga
under hela dagen. I övrigt goda
ljusförhållanden.
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Vårdagjämning klockan 9

Vårdagjämning klockan 12

Vårdagjämning klockan 15

Solstudie sommarsolstånd, 21 juni.
Morgonsolen blir inte lika kraftig och i
stort sett ingen skugga faller på de två
befintliga husen längs Margretelundsvägen.

Sommarsolstånd klockan 9

Sommarsolstånd Klockan 15

Sommarsolstånd Klockan 12
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Solstudie höstdagjämning, 23:e
september. Gavlar på
befintliga byggnader mot
Margretelundsvägen blir till
viss del skymda på morgonen.
Under eftermiddagen kastar
alla byggnader relativt långa
skuggor.
Höstdagjämning klockan 9
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Höstdagjämning klockan 12

Höstdagjämning klockan 15

Solstudie vintersolstånd kl 12. Ny
bebyggelse kastar långa skuggor
över en del av befintlig
bebyggelse. Övriga tidpunkter på
dygnet visas inte då det är så
mörkt att skuggverkan inte har
någon betydelse.

Vintersolstånd klockan 12
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