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Till
Stadsbyggnadsnämnden

Startpromemoria för planläggning av del av
fastigheten Traneberg 1:13 m.fl., i stadsdelen
Traneberg och Alvik (cirka 85 bostäder och
centrumändamål)
Förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete påbörjas.
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SAMMANFATTNING
Planförslaget syftar till att möjliggöra för cirka 85 bostäder med
lokaler i bottenvåning i ett kollektivtrafiknära läge. Detaljplanen ska
genom byggnadens placering och innehåll skapa ett aktivare och
tryggare gaturum. Därtill bidrar detaljplanen till attraktiva
målpunkter i söderläge mot Mälaren.
Bebyggelsen föreslås vara sex till sju våningar och ordnas i en
halvöppen planstruktur med sluten fasad i norr och öppenhet mot
söder. Gestaltning ska relatera med befintlig bebyggelse längs
Tranebergs strand. Lokaler för centrumändamål föreslås ligga i
bottenvåning mot söder vilket skapar ett sammanhang med
målpunkter som planeras inom Alviks strand. Planförslaget bidrar
till att realisera program Alvik östras mål att utvidga innerstaden,
där stadens puls och förstadens grönska möts.

Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Berörda fastigheter ägs av staden. Exploateringsnämnden beslutade
om markanvisning till Anders Bodin Fastigheter AB den 17 februari
2022.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
att planarbete påbörjas.

Bilagor: Inga bilagor

Tjänsteutlåtande
Dnr 2021-07971
Sida 2 (12)

UTLÅTANDE
Syfte
Planförslaget syftar till att möjliggöra för cirka 85 bostäder med
lokaler i bottenvåning. Detaljplanen ska genom byggnadens
placering och innehåll skapa ett aktivare och tryggare gaturum.
Därtill bidrar detaljplanen till nya attraktiva målpunkter i söderläge
mot Mälaren.
Bakgrund
Plandata
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Planområdet berör fastigheterna Traneberg 1:13 och Alvik 1:1 och
ligger i Traneberg och Alvik, längs Tranebergs strand. Norr om
planområdet löper Drottningholmsvägen. Planområdet är cirka 3500
kvadratmeter.

Alviks strand
dnr 2019-07846
Karta som visar planområdets preliminära avgränsning i rött, samt angränsande
pågående detaljplaner för Alviks strand i grönt.

Gällande detaljplaner

Inom aktuellt område gäller detaljplan Dp 2005-10248 som vann
laga kraft i januari 2006. Detaljplanen anger parkering samt
utrymme för underjordiska ledningar inom den yta som idag är
anordnad som parkering. För resterande del gäller detaljplan Dp
8200A som vann laga kraft i januari 1992. Detaljplanen anger park.
Genomförandetiden har gått ut för båda planerna.
Pågående detaljplaner i området

Planläggning för Alviks strand, del av programområdet för Alvik
östra, dnr 2019-07846, pågår och samråd från den 1 mars 2022 till
den 11 april 2022. Detaljplanens syfte är att reglera
markanvändningen för cirka 1300 bostäder, verksamheter, skola
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och allmänna platser inom området. Detaljplanen avses bidra till att
skapa en attraktiv och sammanhängande stadsdel med förstärkta
kopplingar till omgivningen.
Övergripande beslut och styrande dokument
Översiktsplan

Tranebergs strand lyfts fram som en viktig knutpunkt för
kommunikation med flera transportslag i anslutning till det lokala
centrumet Alviks Torg. Alvik är ett större utvecklingsområde i ett
strategiskt läge nära innerstaden. Stora stadsutvecklingsmöjligheter
finns och översiktsplanen föreslår omfattande komplettering.
Utveckling bör ske för olika typer av funktioner och göras med
utgångspunkt i kunskap om nuvarande karaktär, kvaliteter och
behov. Strandpromenaden har potential att utvecklas och förstärkas
för att skapa ett sammanhängande stråk från västerort via Ålsten
och Minneberg, vidare mot Ulvsunda och Ulvsunda industriområde.
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Stockholms byggnadsordning

Tranebergs strand ingår i stadsbyggnadskaraktären tät stadsenklav
som karaktäriseras av tydliga planmotiv och halvslutna kvarter
kring gemensamma gårdar. Bebyggelsens utformning i den täta
stadsenklaven varierar i skala men har ett likformigt formspråk.
Tranebergs strand karaktäriseras av gavelmotiv mot vattenrummet
och sadeltak samt rött tegel på fasad såväl som tak.
Utveckling av den täta stadsenklaven ska ske med utgångspunkt i
områdets planmönster och tydliga bebyggelsefronter mot
vattenrummet och kvartersindelningen. Tillkommande bebyggelse
utformas utifrån en samtida tolkning av platsens förutsättningar och
närliggande bebyggelse. Gestaltning sker utifrån en sammanhållen
gestaltningsidé med ett helhetsperspektiv där närliggande
bebyggelse beaktas. Verksamhetslokaler skapas i strategiska lägen
vid centrala stråk och mot offentliga platser.
Riksintressen

Platsen för föreslagen bebyggelse berörs av riksintresse,
kommunikationer, för Bromma flygplats. Platsen ingår i
hinderbegränsande yta men ligger utanför det område som berörs av
flygbuller och markbuller. Drottningholmsvägen, länsväg 275, löper
norr om planområdet och är riksintresse för kommunikationer.
Program

Aktuellt område ingår i planprogram för Alvik östra (dnr 201306204). Alvik föreslås blir en utvidgad del av innerstaden, där
stadens puls och förstadens grönska möts. Den aktuella platsen
markeras i programmet som plats för förskola. Inom detaljplanen
för Alviks strand ryms stadsdelens förskolebehov med totalt 18
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avdelningarfördelatpå tre platser.Med anledningav dettakan
föreslagetplanområdeanvändasför annatändamål,till exempel
bostäderoch centrumändamål,
vilket bidrar till att kompletteraden
befintliga stadsmiljön.
Markanvisning

Berördafastigheterägsav staden.Exploateringsnämnden
beslutade
om markanvisningtill AndersBodin FastigheterAB den17 februari
2022.
Nuvarande förhållanden
Stadsbild
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Alvik karaktäriserasav Riddarfjärdensnärhet,dominerande
konstorsbebyggelse
och bostadskvartermot vattenrummet.
Bostadsbebyggelsen
längsTranebergsstrandoch vattenrummet
möterMälarenmed gavelmotivoch upphöjdagårdari en halvöppen
kvartersstruktur.Bebyggelsenhar enhetliggestaltningmed fasader
och tak i rött tegel.På en bryggaintill planområdetfinns
Sjöpaviljongensomrymmer restaurang.
Söderom planområdetligger Alviks Torn sommed sin vita,
trappadefasadär ett landmärke.Byggnadeninnehåller
huvudsakligenbostäder.Byggnadenär en målpunkti stråketmellan
stationAlvik och Tranebergsstrand,somi framtidenavsesbli en
starkaretyngdpunkt.
Topografini områdetär varierandemed klättrandebebyggelsevid
exempelvisAlviksbergetoch mot Drottningholmsvägen.
Drottningholmsvägens
väg- och spårtrafikdelar stadsdelenoch dess
stadsbildfysiskt och visuellt.

Vy från Stora Essingenöver vattenrummetmedbefintlig bebyggelselängs
Tranebergsstrandoch Alvikstorn. Stadssiluettenhåller en jämntakhöjdoch
bebyggelsenunderordnarsig trädenssiluett.Planområdetmarkerati rött.
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Drottningholmsvägen

Till vänster:Befintlig bebyggelselängsTranebergsstrandmed
restaurangbyggnaden
på brygga i vattnet.Källa: Program Alvik östra
Till höger: Snedbildöver befintlig bebyggelse,föreslagetplanområdemarkerati
rött. Källa: stadsbyggnadskontoret
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Delar av föreslagenplats utgörsidag av parkmark.Den västradelen
har idag parkkaraktärmed klippt gräsmattaoch solitäraträd.Den
östradelenhar naturkaraktärmed sly och tät vegetation.

Översiktsbildöver preliminärt planområdeoch dessnuvarandeanvändning.
Källa: stadsbyggnadskontoret

Kulturmiljö

Föreslagetplanområdeligger i ett områdemedhögkvalitativ
bebyggelsefrån slutetav 1990-talet.Västerom aktuellt planområde
ligger handels-och kontorskvarteretNätdomarensomuppfördes
1998. SuneMalmquist och Hervor van Arndt var arkitektertill
byggnadensomhar ett enhetligtutseendemedpåkostadefasader
med älvdalskvartsitmedromerskaarkader.Kvarterethar ännuinte
klassificeratsav Stadsmuseet
menär ett bra och tidstypisk
representantsomhåller ihop platsenoch är konsekvensutförd i
påkostadematerial.
Österom aktuellt planområdefinns bostadskvarteret
Tranebergs
strandsomocksåär uppfört enligt ritningar av SuneMalmquist.
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Natur

En del av planområdet ligger i utkanten av ett område med
naturvärden. Några naturvärdesträd står i det sydvästra hörnet av det
förslagna området. Planområdet utgör ett möjligt hemområde för
barrskogsmesar.
Trafik och kollektivtrafik

Alvik karaktäriseras av sin funktion som reseknutpunkt. Stadsdelen
nås med tunnelbana, buss och tvärbana. Alviks station ligger cirka
250 meter från föreslagen bebyggelse.
Genom planområdet löper ett stråk för gång och cykel mellan
Tranebergs strand och Drottningholmsvägen. Stråket är brant och
har en total stigning mot norr på cirka 15 meter.
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Planområdet ansluter till gatan Tranebergs strand som i höjd med
förslaget avslutas i en vändzon. Vändzonen nyttjas till uppställning
för leverans- och avfallsfordon till restaurang inom kvarteret
Bollpojken, söder om Tranebergs strand. Kvartersgata till befintligt
bostadskvarter öster om förslaget ansluter till vändzonen.
Markparkering för cirka 20 personbilar finns inom planområdets
södra del. Parkeringen drivs av Stockholm parkering.
Kantstensparkering finns längs Tranebergs strand.
Vattenfrågor

Planområdet ingår i det tekniska avrinningsområdet för
Mälaren-Riddarfjärden som är en vattenförekomst enligt EU:s
vattendirektiv, vilket innebär att miljökvalitetsnormer ska uppfyllas
för vattenförekomsten. I dag har Riddarfjärden den ekologiska
statusen måttlig, och den kemiska statusen uppnår ej god status.
Dagvatten från planområdet avleds idag via dagvattenledningar till
ytvattenrecipient.
Skyfallsmodellering för Stockholms stad visar att det idag inte finns
några platser inom planområdet där det riskerar att samlas vatten
vid kraftigt skyfall. Söder och väster om planområdet finns ytor
som vid skyfall är tydliga lågpunkter och flödesvägar.
Hälso- och riskfrågor

Miljökvalitetsnormen för luft klaras för planområdet.
Drottningholmsvägen norr om föreslaget planområde är källa till
trafikbuller. Ljudnivån vid planområdet är 60-65 dB(A) ekvivalent
ljudnivå enligt stadens bullerkarta. Föreslaget planområde ligger
utanför det område som påverkas av buller från flygtrafik till och
från Bromma flygplats.
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Drottningholmsvägen är rekommenderad led för farligt gods.
Trafikverket är väghållare till Drottningholmsvägen.
Delar av planområdet utgörs av lera. Byggnation av bostäder på
lermark intill vägar innebär risk för att förbipasserande trafik
orsakar vibrationer i byggnader.
Service, idrott och kultur

De stora höjdskillnaderna i närområdet gör naturmarken inom
planområdet otillgänglig. Söder om planområdet vid Tranebergs
strand finns en park. Strandpromenaden och parken utgör ett viktigt
grönt stråk för rekreation och kopplar samman området med andra
vattennära miljöer. Idag är möjligheterna att nå strandpromenaden
begränsade. Alviksberget, väster om planområdet, är ett
skogsområde för rekreation men också karaktärsskapande i
området.

Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2022-03-08, Dnr 2021-07971

Idrottsparken i Traneberg är en målpunkt för barn, unga och äldre
med både lek, bollplan och boulebana. Inom föreslagen plats finns
en befintlig mindre lekplats. I närheten av planområdet finns
idrottsanläggningen Salkhallen, småbåtshamn, mindre utbud av
service, bibliotek och Alviks kulturhus.

Till vänster: Lekplats inom föreslaget planområde. Till höger: Strandpromenad
österut längs Tranebergs strand och befintlig bebyggelse.
Källa: Stadsbyggnadskontoret.

Teknisk försörjning

Anslutning för el, vatten och avlopp finns i området. Nätstation
finns inom planområdet.
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Planförslaget
I programarbetet för Alvik östra föreslogs aktuell plats för förskola.
Stadsdelens förskolebehov ryms inom detaljplanen för Alviks
strand, vilket nu möjliggör för bostäder och centrumändamål inom
aktuellt planområde.
Planförslaget innebär ett nytt kvarter med flerbostadshus på
befintlig markparkering och parkmark görs möjligt. Bebyggelsen
föreslås inordna sig i befintliga strukturer och pågående planering i
området. Bebyggelsen föreslås innehålla cirka 85 bostäder med
lokaler i bottenvåningen.
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Under planprocessen ska en lämplig planstruktur för platsen
undersökas. Tidiga volym- och strukturstudier har visat att en
lämplig skala är sex till sju våningar i en halvöppen kvartersstruktur
med öppning mot söder och vattenrummet samt en sluten fasad mot
norr och Drottningholmsvägen. En halvöppen struktur skapar tyst
sida för tillkommande bostäder samt utblickar och platsbildningar
med goda sol- och siktförhållanden mot söder.

Illustration som visar föreslaget planområde med röd linje, ungefärliga ytor för
ny bebyggelse i orange samt gångkoppling som ska undersökas under
planprocessen i vitt. Svart linje visar dragning av principsektion. Källa:
Stadsbyggnadskontoret.
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Principsektion med indragna våningar (ej skalenlig). Källa:
Stadsbyggnadskontoret.

Planförslaget ska utvecklas som en samtida tolkning av befintlig
planstruktur och bebyggelse längs Tranebergs strand. Planförslaget
ska även ta stöd i den bebyggelse som planeras i Alviks strand.
Bärande karaktärsdrag som är viktiga att ta hänsyn till är
gavelmotiv mot vattenrummet och en enhetlig gestaltning och
utformning av taklandskap.
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Lokaler för verksamheter föreslås i bottenvåning mot gata i söder
för att bidra med nya målpunkter och ett ökat stadsliv. Parkering för
tillkommande bostäder löses i garage.
Den befintliga nätstationen på platsen behöver ersättas och få en ny
plats. Om det är möjligt att bygga in denna i ett av bostadshusen
eller inte kommer att studeras under planprocessen.
En förbättrad gång- och cykelkoppling från Alviks strand och
Tranebergs strand till Drottningholmsvägen och Traneberg ska
studeras i planarbetet.
En utveckling av strandpromenaden med en solbrygga utanför
Tranebergs strand ska studeras vidare i planarbetet. Hänsyn till
framtida pendelbåtstrafik till området ska tas.
Området ligger inom 100 meter från strandlinjen och omfattas av
strandskydd. Det behöver upphävas i detaljplanen.
Planförslagets konsekvenser
En växande stad
Bostadsförsörjning

Föreslagen bebyggelse bidrar till att uppfylla stadens bostadsmål.
Bostäderna föreslås i ett kollektivtrafiknära läge med tillgång till
lokal service. Det bedöms positivt att utveckla platsen med bostäder
i detta södervända och vattennära läge vid en intilliggande befintlig
gata.
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Näringsliv och kompetensförsörjning

Bebyggelsen tillför fler boende i stadsdelen och bidrar till ökat
underlag för utveckling av service och verksamheter.
Kulturmiljö i en växande stad

Planförslaget ska ta hänsyn till stadsbilden och bidra till att skapa en
god helhetsverkan. Det föreslagna kvarteret ska inordna sig i
befintlig struktur och gestaltning längs Tranebergs strand men med
en samtida tolkning. Förslaget ska även relatera till den bebyggelse
som planeras i Alviks strand med en grund i programmet för Alvik
östra.
En sammanhängande stad
En socialt sammanhållen stad

Detaljplanen ska bidra till att aktivera Tranebergs strand genom ett
aktivare gaturum och etablering av nya målpunkter som även lockar
besökare till området. Planen ska även koppla samman den nya
stadsdelen i Alviks strand med befintlig bebyggelse i Tranebergs
strand och Alviks centrala del.
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Trygghet

Den yta som idag är markparkering utvecklas för bostäder och
bebyggelsen föreslås få aktiv bottenvåning mot gatan. Fler
människor kommer att vistas i området vilket leder till en ökad
trygghet längs gatan.
Jämställdhet

Ny bebyggelse i kollektivtrafiknära läge och med ett lokalt
serviceutbud är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv.
Trafik och mobilitet

Föreslagen bebyggelse föreslås angöras från den befintliga gatan
Tranebergs strand.
Den gena kopplingen för fotgängare och cyklister mellan
Tranebergs strand och Drottningholmsvägen, som idag löper genom
området, ersätts och en mer tillgänglig dragning kommer att
studeras.
Tillkommande behov av parkering löses i garage. Behov av
ersättning av befintliga parkeringsplatser utreds under planarbetet.
God offentlig miljö
Arkitektur och gestaltning

Förslaget bidrar till en god helhetsverkan och avvägd rytm genom
att bebyggelsen inordnar sig i befintlig struktur och volymhantering.
Bebyggelse på platsen utgör en naturlig komplettering och
fortsättning av befintligt bostadsbestånd vid Tranebergs strand.
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Kulturliv, idrott och rekreation

Planförslaget innebär att en lekplats tas i anspråk för ny
bostadsbebyggelse. Behov av ersättning av lekplatsen kommer att
studeras under planarbetet.
En klimatsmart och tålig stad
Grön och vattennära stad

Planförslaget innebär att parkmark tas i anspråk och under
planarbetet ska eventuella naturvärden utredas. Den del park som
föreslås ingå i planområdet är liten sett till andelen befintlig och
planerad park och rekreativ yta i stadsdelen i sin helhet.
Förslaget bidrar till att fler människor får tillgång till det vattennära
läget, dels boende med utsikt mot vattenrummet men även besökare
till de lokaler som planeras i söderläge mot vattenrummet.
Klimat, miljö, hälsa och säkerhet

Närhet till flera trafikslag för kollektivtrafik och stråk för cykel gör
att det finns goda förutsättningar för att resa hållbart.
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Dagvatten inom planområdet ska hanteras och renas lokalt samt att
påverkan av skyfall ska utredas inom planprocessen.
Risker förknippat med farligt gods från Drottningholmsvägen
behöver utredas under planarbetet.
Teknisk försörjning

Befintlig nätstation behöver flyttas till följd av förslaget.
Nätstationen bör inhysas i föreslagen bebyggelse.
Planprocess
Process

Detaljplanen avses bedrivas med standardförfarande och nästa
tillfälle som ärendet behandlas i stadsbyggnadsnämndens blir vid
ställningstagande efter samråd.
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande
inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i
6 kap. miljöbalken att en miljöbedömning behöver göras. Underlag
till undersökningen om betydande miljöpåverkan har inhämtats från
Stadsmuseet, miljöförvaltningen och Storstockholms brandförsvar.
Tidplan
Under förutsättning att erforderligt underlag för detaljplanens
framtagande levereras enligt uppsatt projekttidplan samt att det
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under planprocessen inte tillkommer nya omständigheter som inte
kunnat förutses, bedöms följande tidplan kunna realiseras:
Start-PM
Samråd
Granskning
Antagande

den 24 mars 2022
feb 2023
nov 2023
feb 2024

Planavtal
Planavtal har tecknats med Anders Bodin Fastigheter AB för att
täcka kontorets kostnader i samband med upprättande av
detaljplanen.
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STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiv till cirka 85 tillkommande
bostäder i Alvik med lokaler i bottenvåning i söderläge mot
Riddarfjärdens vattenrum. Förslaget tillför bostäder och målpunkter
i ett kollektivtrafiknära läge samt bidrar till ett ökat gatuliv och
större underlag för service. Bebyggelsen bidrar med ett attraktivt
offentligt rum som lockar besökare till området.
Kontoret bedömer att platsen är lämplig för ny bebyggelse och att
den kommer komplettera den kommande bebyggelsen i Alviks
strand på ett bra sätt. Befintligt stråk mellan Tranebergs strand och
Drottningholmsvägen föreslås i nytt läge för att skapa en flackare
lutning och därmed förbättra tillgängligheten.
Eventuell ersättning av befintlig markparkering och lekplats
kommer att utredas under planarbetet. Befintlig nätstation ska
utredas för att inhysas i tillkommande byggnader.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadskontoret beslutar
att planarbete påbörjas.
SLUT

