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Startpromemoria för planläggning av del av
Kristinebergs slott 11 m.fl i stadsdelen
Kristineberg (cirka 350 bostäder, kontor,
centrumändamål, förskola)
Förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden
beslutaratt:
1. Två bostadskvarterlängsNordenflychtsvägenundantasfrån
detaljplanarbetetför Hornsbergskvarteren
(2007-38473).
2. Planarbetepåbörjasför de undantagnakvarteren(202201535).
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SAMMANFATTNING
Syftet med aktuell detaljplanär att prövamöjlighetenatt uppföra
två kvartermed cirka 350 bostäder,förskolasamtcentrumändamål
längsNordenflychtsvägen.Kvarterenkan ocksåkommaatt
innehållakontor.Förslagetgrundarsig på en tät kvartersbebyggelse
som fullbordarLindhagensgatans
stadsrum,stärkerkopplingarna
med centralaKungsholmeni österoch hängersammanmed
planeradbebyggelsei detaljplanenför Hornsbergskvarteren.
Kommunfullmäktigebeslutade2020-05-25om att antadetaljplanen
för Hornsbergskvarteren,
innehållandebostäder,kontor,
idrottshallar,hotell mm. Antagandebeslutet
upphävdesav Markoch miljödomstolen2021-06-23med hänvisningtill hanteringav
industribuller,för de två bostadskvarteren
längs
Nordenflychtsvägen.Det tidigareplanarbetethar visat att
markanvändningen
i övrigt har visat sig varalämpligt.

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

Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
godkänneratt de två bostadskvarteren
längsNordenflychtsvägen
utgår från detaljplanärendet
för Hornsbergskvarteren
för att istället
hanterasi en egen,ny planprocess,och att stadsbyggnadsnämnden
beslutaratt påbörjaplanarbetet.
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Detaljplanenför resterandedel av Hornsbergskvarteren
avses
behandlasi stadsbyggnadsnämnden
under förstahalvåret2022 för
förnyat godkännande.
UTLÅTANDE
Syfte
Detaljplanensyftar till att fullfölja programmetför Nordvästra
Kungsholmengenomatt pröva möjlighetenatt uppföratvå kvarter
med cirka 350 bostäder,förskolasamtcentrumändamål.
Kvarteren
kan ocksåkommaatt innehållakontor.I planprocessen
prövasom
den tänktaanvändningenoch utformningenär lämplig.
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Ambitionenär att områdetskabli en modernstadsdelmed
innerstadensstarkaattraktionskraftoch stadskvalitéer.Planförslaget
grundarsig på denetableradeinnerstadsstrukturen
med en tät
kvartersbebyggelse
som fullbordarLindhagensgatans
stadsrumoch
stärkerkopplingarnamed centralaKungsholmeni österoch
planeradbebyggelsei detaljplanenför Hornsbergskvarteren.
Planförslagetmedgeren tät strukturdär bebyggelseoch gårdsytor
skaha hög kvalité gällandegestaltningoch materialval.
Bakgrund
Kommunfullmäktigebeslutade2020-05-25om att antadetaljplanen
för Hornsbergskvarteren
(dnr. 2007-38473),där aktuellt
planområdettidigareingick.
Antagandebeslutet
upphävdesav Mark- och miljödomstolen202106-23.Domstolenbedömdeatt tillräcklig hänsyninte hadetagits till
angränsande
verksamhet,Octapharma,och dessmiljötillstånd
avseendeindustribuller.I beslutetlyftes fram att de nya reglerna
kring industribullersomplanentillämpade,inte var tillämpliga då
planenpåbörjatsföre 2015.Vidarehadeplanarbetetinte tagit
hänsyntill en utökadproduktionsvolymenligt gällande
miljötillstånd samtatt tillkommandeny bebyggelseinom
Octapharmasverksamhetsområde
behövdebeaktas.
Stadenöverklagadebeslutettill Mark- och miljööverdomstolen,
men beviljadesinte prövningstillstånd.Dettainnebaratt
antagandebeslutet
upphävdes.
Då det är lämpligt att de nya reglernakring industribullerkan
tillämpas,och att industribullerkan utredasutifrån de nya
förutsättningarna,kommerde två berördabostadskvarteren
att utgå
från detaljplanenför Hornsbergskvarteren
och hanterasseparati
dettaplanärende.
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Parallelltmed planläggningenav de två kvarterennärmast
Octapharmaavserstadsbyggnadskontoret
att studeraoch
återkommamedövriga delar av denupphävdaplanen(nedan
markeradmed blålinje) med ett förnyat godkännande
i
stadsbyggnadsnämnden
och därefterantagandei
kommunfullmäktige.
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Kontoret gör bedömningenatt de bullerkrav sominnebaratt hela
planenupphävdes,egentligenbaraberör de två rödmarkerade
kvarterennedan.Ett förnyat godkännande
i stadsbyggnadsnämnden,
och hanteringendärefter,skulle innebäraatt merpartenav den
ursprungligaplanensnabbarekan genomföras.Kontorethar för
avsikt att återkommatill stadsbyggnadsnämnden
med underlagför
dettabeslutsenareunder2022.

Situationsplanur detaljplanenför Hornsbergskvarteren
(2007-38473)somvisar
den planeradestruktureni en helhet.Ungefärlig planområdesgräns
för
Hornsbergskvarteren
markerati blått, aktuella kvarter (somundantasarbetetför
Hornsbergskvarteren)
markeradi rött.

Plandata
Detaljplaneområdet
är belägeti stadsdelenKristinebergi anslutning
till Lindhagensgatan,
Nordenflychtsvägenoch Kristinebergs
idrottsplats.Planområdetär ca 9000kvm ochomfattardelar av
fastigheternaKristinebergsslott 11 och Kristineberg1:2
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Karta somvisar pågåendedetaljplaner.Planområdetsungefärligaavgränsning,
markeradi rosa.
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Pågående detaljplaner i området

I direkt anslutningtill planområdetpågårplaneringför
Hornsbergskvarteren
(2007-38473)som tidigarebeskrivitsunder
bakgrund.Detaljplanenavsesbehandlasi stadsbyggnadsnämnden
under förstahalvåret2022 för förnyat godkännandeför resterande
delar,undantagetde två aktuellabostadskvarteren.
Norr om planområdetpågårplanarbetenför Hornsberg10 (kontor
och handel)samtför Paradiset27 m.fl (kontor och bostäder).I
söderpågårplanarbetetför Kristineberg1:10 (kontor).I österpågår
detaljplanarbetetför Gångaren12 (S:t Göranssjukhus).
Gällande detaljplaner

Planområdetomfattasav detaljplanernaPL943.A (lagakraft 1932)
samtPL1978(lagakraft 1937) sommedgergarageändamål
samt
allmänplats,gata.
Riksintressen

Kungsholmeningår i riksintressetför Stockholmsinnerstadmed
Djurgården.Essingeledenoch Brommaflygplats är
kommunikationsanläggningar
av riksintresse.
Översiktsplan

Enligt översiktsplanen
ingår områdeti Stadsutvecklingsområde
–
omvandling,och sominnehållerblandadstadsbebyggelse
med
bostäder,verksamheter,service,gator,parker,kultur och
idrottsytor.
Stockholms byggnadsordning

Områdetingår i det sombeskrivssom tät blandstad.
Vägledningarnaangerbland annatatt nya stadsmiljöerska ta stödi
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omgivandebebyggelseskaraktäroch utgåifrån en tydlig
gestaltningsidé.Bebyggelsenskabidra till att stadsrummet
aktiveras.
Program

Aktuellt planområdeär en centraldel av stadsutvecklingsområdet
nordvästraKungsholmen.Planeringenav stadsutvecklingsområdet
har pågåttsedani slutetav 1990-taletoch planeringengrundarsig
på ett planprogram,”Programför NordvästraKungsholmen”(Dp
1999-08608-53).År 2002beslötstadsbyggnadsnämnden
att
utbyggnadenav områdetskulle skeenligt programmet.
Nuvarande förhållanden
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Markanvändning
Inom planområdetpågårsedantidigaredepåverksamhet
för bussar.
Då depåverksamheten
har flyttats till Solnahar verksamheten
successivtavvecklasoch förnärvarandepågårrivning av
depåbyggnaderna.
Norr om planområdetvid Lindhagensgatan
finns Lindhagenhuset
med ett stort utbud av butiker och kommersiellservice
Ett stort antal olika förskolor,grund-och gymnasieskolorfinns runt
om i stadsdelen.
Stadsbild och karaktär
Planområdetdominerasidag av Hornsbergsbussdepåoch har flera
baksidor,slutnafasaderoch upplevsrelativt otryggt och inbjuder
inte till stadslivoch rörelser.Depånslångsträckta,låga och slutna
fasaderger ett monotont,avvisandeoch storskaligtintryck.
Anläggningenligger därtill nedsänktflera meteri förhållandetill
Lindhagensgatan
och Nordenflychtsvägen.
Norr om planområdet,längsLindhagensgatan,
finns kontor,
centrumoch bostadsbebyggelse.
Bostadsbebyggelsen
inom
NordvästraKungsholmenhar en skalaom ca 6-8 våningar.
Kontorsbebyggelsen
utmedLindhagensgatans
östrasidaär något
högre.
Essingeledenpasserarpå en bro över bussdepåns
områdeoch vidare
över Lindhagensgatan.
Essingeledens
väldigabetongbroarbidrar till
områdetsstorskaligakaraktär.Sydvästom planområdetligger
Kristinebergsidrottsplats.
Kulturmiljö
Hornsbergsbussdepåhar av Stadsmuseet
bedömtsha positiv
betydelseför stadsbildenoch/ellervisstkulturhistorisktvärde
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(gulklassning).Delar av bussdepånhar förstörsi en brand2018och
en rivning av bussdepånpågår.
Trafik och kollektivtrafik
Tillgångentill kollektivtrafik i närområdetär god med tillgång till
tunnelbanans
blåa och grönalinjer inom ca 450 meter.Busstrafik
finns utmedLindhagensgatan
och Nordenflychtsvägen.
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Störningar och risker
Riskfrågorav betydelseär förknippademed transporterav farligt
godspå Essingeleden,Lindhagensgatan
ochNordenflychtsvägen,
Planområdetpåverkasävenav trafikbuller samtindustribuller från
läkemedelsföretaget
Octapharmaoch KristinebergsIP.
Markföroreningari huvudsakförknippadmed depåverksamheten
förekommeri området.Närhet till störretransportlederpåverkar
ävenluftkvaliteten.
Planförslaget
Planförslagetomfattartvå kvartermed cirka 350 bostäder,en
förskolaom fyra avdelningarsamtcentrumändamål
i
bottenvåningenlängsmedNordenflychtsvägen.
Kvarterenkan även
kommaatt innehållakontor.
I anslutningtill planområdetfinns läkemedelsföretaget
Octapharma.
I sitt miljötillstånd beskrivsbland annattillåten framtida
produktionsvolymsamttillåtna ljudnivåermot angränsande
bostäderom 40 dBA ekvivalentnattetid.Tidigareutredningarfrån
planarbetetför Hornsbergskvarteren
visadepå nivåer somhögst42
dBA vid delarav fasadenmot Octapharma,vilket är högreän
miljötillståndet.
2015 träddenya regleri kraft avseendehanteringav industribuller,
där kompletteringarnai miljöbalkenmöjliggör för planeratt
tillämpa Boverketsnya vägledningom de har startatsefter januari
2015.Genomen nystartav planarbetetblir det möjligt att tillämpa
de nya reglerna, då den tidigareplanenpåbörjadesformellt 2008.
Av vägledningenframgårdet att vid enutformning av bebyggelse
somär bulleranpassad
genomexempelviskvartersformoch tillgång
till ljuddämpadsida,i likhet med förslaget,kan ljudnivåer om upp
till 50 dBA ekvivalentnattetidmedges.Det innebärmöjlighetertill
en bättreljudmiljö för boendeoch tydligare förutsättningarför
verksamheten,
där en ljudnivå högreän gällandemiljötillstånd kan
accepteras.
Mot Nordenflychtsvägen,
Lindhagensgatan
och idrottsplatsenhar
kvarterenen skalaom totalt 8 våningarinklusive indragna
takvåningar.Mot kvarterstorgetfår kvarterenen skalaom 5
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våningarplus en indragentakvåning.Kvartereninnehålleren
blandadanvändningav bostäder,arbetsplatseroch servicemed
omsorgsfulltgestaltadebottenvåningarmed publika lokaler av
utåtriktatkaraktärför att bidra till en levandestad.
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Arkitektonisk idé
Planförslagetgrundarsig på denetableradeinnerstadsstrukturen
med stenstadens
traditionellaskalaoch en tät kvartersbebyggelse
som fullbordarLindhagensgatans
stadsrumoch stärker
kopplingarnamed centralaKungsholmeni österoch denplanerade
bebyggelseni detaljplanenför Hornsbergskvarteren.

Principer för struktur och skalhanteringsetti en helhetmedandra kvarter inom
detaljplanenför Hornsbergskvarteren.
Aktuell bebyggelsemarkeradi rött.

I sambandmedplanläggningav Hornbergskvarteren
har ett
gestaltningsprogram
tagits fram sombeskriverutgångspunkterna
för
gestaltningav bebyggelsen,bottenvåningar,taklandskapet,
balkongersamtmaterialoch kulör, sommed fördel kan tillämpasi
det kommandeplanarbetet.
Planförslagets konsekvenser
Bostadsförsörjning
Planförslagetbidrar med cirka 350 bostädertill Stockholmsstads
bostadsmål.Den slutnakvartersformenger godaboendemiljöerdå
buller från omgivandebullerkällor hanterasoch tydliga, stora
bostadsgårdar
skapas.
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En socialt sammanhållen stad
Förslagetbidrar till en blandadstadsmiljömed blandadefunktioner
inom sammakvarter och en ökad andelbostäderi ett områdemed
en stor andelarbetsplatser.
Nordenflychtsvägenkommeratt få en
mer stadsmässig
karaktär.
Trygghet

Genomomvandlingav mark somdomineratsav verksamhetermed
en sluten,storskaligoch monotonfront mot omgivandestadsrum
kan ny bebyggelseutformasmed aktiva bottenvåningarsombidrar
med rörelseoch till att tryggheteni områdetförbättras.
Jämställdhet
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Närhet till kollektivtrafik, service,parkmiljöer och arbetsplatser
bidrar till att skapaen mer jämställdstadsmiljöoch en ökad
dagbefolkning.Ur ett barnperspektivinnebärkvartersformenstora,
skyddadeinnegårdar.Att gatoromgärdarkvarterenpå samtliga
sidor kan bådeskyddamen ävenbegränsabarn från att själva ta sig
till lek- och vistelseplatserutanförkvarteren.
Kulturmiljö i en växande stad
En konsekvensav planförslagetär att kulturhistorisktvärdefull
bebyggelsei form av Hornsbergsbussdepårivs. Rivning av denna
är redanbeslutadoch pågår.
Arkitektur och gestaltning
Områdetsomvandlingleder till ett mer attraktivt offentligt stadsrum
jämfört medidag och kommeratt blir en modernstadsdelmed
innerstadensstarkaattraktionskraftoch stadskvalitéer.Bebyggelsen
utformasmed omsorgsfulltgestaltadebottenvåningarmed publika
lokaler för att skapaen levandestadsmiljö
Klimat, miljö, hälsa och säkerhet
Närhet till trafikleder,verksamheteroch idrottsplatsenställer
särskildakrav på att bebyggelseutformasför att klara krav med
anledningav trafik- och industribulleroch risker förknippadmed
farligt godstransporter.
Närhetentill framförallt bulleralstrande
verksamheterkan innebäraatt bostadsbebyggelse
till viss del, trots
nya bullerregler,kan varabegränsade.
Om, och i så fall hur det kan
begränsamöjligheternatill bostäderkommerbehövastuderasi det
inledandeplanarbetet.
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Planprocess
Process
Planarbetetavsesatt bedrivasmed standardförfarande.
Nästa
tillfälle somärendetskaredovisasför stadsbyggnadsnämnden
blir
vid redovisninginför nytt ställningstagande
efter plansamrådet.
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret
bedömeratt detaljplanensgenomförande
inte kan antasmedförasådanbetydandemiljöpåverkansomavsesi
6 kap. miljöbalken att en miljöbedömningbehövergöras.De miljöoch hälsoskyddsfrågor
av vikt somhar belystsi tidigareplanarbetet
för Hornsbergskvarteren
(2007-38473)somriskhantering,buller,
markföroreningaroch luftkvalitet, kommeratt utredasunder
planarbetet.
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Tidplan
Under förutsättningatt erforderligtunderlagför detaljplanens
framtagandelevererasenligt uppsattprojekttidplan,samtatt det
underplanprocessen
inte tillkommer nya omständighetersominte
kunnat förutses,bedömsföljandetidplan kunnarealiseras:
Start-PM
Samråd
Granskning
Godkännande
SBN
AntagandeKF

mars2022
januari2023
juni 2023
oktober2023
december2023

Planavtal
Planavtalkommeratt tecknasmedbyggaktörför att täckakontorets
kostnaderi sambandmedupprättandeav detaljplanen.
STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Stadsbyggnadskontoret
ställer sig positiv till att påbörjaplanarbetet
för det två bostadskvarteren
längsmedNordenflychtsvägen.
Förslagetbidrar medinnerstadenstäthetoch anslutertill en redan
prövadstrukturoch skalasom skapargodaoffentliga rum och
bostadsgårdar
med bra förhållanden.
Genomomvandlingenav depåområdetförändrasstadsbildenfrån en
slutenverksamhetskaraktär,
till en blandadbebyggelsemed aktiva
bottenvåningar,sombidrar medrörelseoch till att tryggheteni
områdetförbättras.
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Förslagetinnebärävenatt områdetnärmarsig ett färdigställande
enligt intentionernai Programmetför NordvästraKungsholmenoch
är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholmsbostadsmål.
Industribullerpåverkarendasten mindre del av de två kvarteren
utmedNordenflychtsvägen.Tidigareplanarbete,inom
detaljplanarbetet
medHornsbergskvarteren,
har visat att
markanvändningen
i övrigt är lämpligt för föreslagnaändamål.
Genomen nystartav planarbetetblir det möjligt att tillämpa de nya
reglernakring hanteringav industribuller,sominte var tillämpliga
tidigare.Samtidigtkan industribullerutredasvidarei förhållandetill
Octapharmasframtidaproduktionsvolymenligt gällande
miljötillstånd samttillkommandebebyggelseinom
verksamhetensområdet.
Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
godkänneratt de två bostadskvarteren
längsNordenflychtsvägen
utgår från detaljplanärendet
för Hornsbergskvarteren
för att istället
hanterasi en egen,ny planprocess,och att stadsbyggnadsnämnden
beslutaratt påbörjaplanarbetet.
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