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SAMMANFATTNING
Detaljplanen ska möjliggöra uppförande av byggnader för i
huvudsak kontor. I planen ingår också omvandling av
Västbergavägen till en mer stadsmässig gata, anpassad för gående
och cyklister. Planområdet ligger vid Västbergavägen och utgör del
av fastigheten Västberga 1:1.
Den nya bebyggelsen ska komplettera stadsdelens utbud av lokaler
och verksamheter. Ny gång- och cykelbana ska stärka kopplingen
mellan Västberga och Telefonplan, liksom kopplingarna inom
verksamhetsområdet. God framkomlighet för utryckningsfordon,
verksamheter och boende ska upprätthållas. Nya byggnader ska
placeras och utformas för att bevara så mycket naturmark som
möjligt och för att samspela med anslutande kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse. Tillgängligheten till Elektraparken ska
bevaras och utvecklas. Särskild uppmärksamhet behöver ägnas
frågor om buller, risk, farligt gods, luftkvalitet och rening av
dagvatten.
Marken inom planområdet ägs idag av Stockholms stad och
anvisades den 8 juni 2017 till Skanska Fastigheter Stockholm AB.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
att planarbete påbörjas.
Bilagor: Inga bilagor
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Kartan visar planområdets avgränsning.

UTLÅTANDE
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Syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av nya byggnader
för kontor och verksamheter längs Västbergavägen i Västberga.
Den nya bebyggelsen ska definiera och aktivera gaturummet, stärka
kopplingen mellan Västberga industriområde och Telefonplan samt
komplettera stadsdelens utbud med kontor. Nya kontor och
verksamheter med entré mot gatan kan ge förutsättningar för ökad
närvaro och trygghet i området.
Längs Västbergavägen ska ny gång- och cykelbana byggas ut, för
en mer trafiksäker miljö och för att underlätta gång- och cykeltrafik
i stadsdelen. Västbergavägen ska omvandlas till ett mer
stadsmässigt gaturum och den nya gång- och cykelbanan ska stärka
kopplingen mellan Västberga och Telefonplan, liksom kopplingarna
inom verksamhetsområdet. God framkomlighet för
utryckningsfordon, verksamheter och boende ska upprätthållas.
De nya byggnaderna ska planeras och byggas så att så mycket
naturmark och så många träd som möjligt bevaras. Tillgängligheten
till Elektraparken ska bevaras och utvecklas.
Bebyggelsen ska utformas i samspel med befintlig bebyggelse i
närheten; bostadsområdet direkt norr om området samt före detta
San Remo-bageriet på Västbergavägens sydvästra sida. Den ska
också annonsera området mot E4/E20 (Södertäljevägen).
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Bakgrund
Plandata

Planområdet ligger i stadsdelen Västberga, inom Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämndsområde. Detaljplanen omfattar del av fastigheten
Västberga 1:1 och området är cirka 1,4 ha stort. En del av
Karusellvägen, som utgör bostadsområdets södra in- och utfart,
ingår i planområdet. Infarten delar området i en mindre del närmast
E4/E20 (Södertäljevägen) och en större del i sydöst.
Området ligger längs Västbergavägens nordöstra sida och sträcker
sig från Södertäljevägen i nordväst till Elektravägen i sydväst.
Västbergavägen kopplar tillsammans med Mikrofonvägen, på andra
sidan Södertäljevägen, Västberga industriområde till Telefonplan.
Nordöst om planområdet ligger fastigheterna Tivolit 2 och
Luftgungan 1; i sydväst Västberga 1:6 och Arbetsstolen 3. Närmaste
fastigheter i syd och sydöst är Elektra 14 och Lönelistan 1.
Gällande detaljplaner
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Inom planområdet gäller idag fyra stadsplaner:
 6013 – Södertäljevägen vid Mikrofonvägen, 1964.
 3268 – Del av stadsdelen Västberga (Västbergavägens korsning
med Södertäljevägen), 1946.
 3038 – Del av Västberga (Södra Folkparken mm), 1945.
 3710 – Kvarteret Akrobaten inom stadsdelen Västberga, 1950.
Ingen genomförandetid återstår. Marken är i huvudsak planlagd
som park och gata. Inom plan 3710 finns en ej utnyttjad byggrätt för
affärsändamål.
Söder om planområdet vann ny detaljplan för Lönelistan 1 m.fl.
(dnr 2015-17247) laga kraft den 14 januari 2021. Planen möjliggör
att området förtätas med större industri- och kontorslokaler.
Pågående detaljplaner i området

I direkt anslutning till planområdet pågår arbete med ny detaljplan
för Mässtunneln (dnr 2019-16196), en ny avloppstunnel som ska
möjliggöra en framtida utveckling av området kring Älvsjömässan
med bla nya bostäder. Planen är i startskedet.
Vid Telefonplan pågår arbete med ny detaljplan för Centrala
Telefonplan (”Tellus Tower”), fastighet Västberga 1:1 m.fl. (dnr
2013-05016). Planen innebär stadsutveckling av Telefonplan med
ca 1000 bostäder, handel, service och publika ändamål i en tät
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struktur, samt överdäckning av tunnelbanan. Detaljplanen var
föremål för tidigt samråd under våren 2018.
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Söder om planområdet pågår arbete med detaljplan för Norra
Folkparksvägen, del av Västberga 1:1 (dnr 2019-11753). Denna
plan ska möjliggöra utveckling av kontor, hotell, icke-störande
verksamheter och ca 170 bostäder. Planen är i startskedet.

Kartan visar pågående detaljplaner i anslutning till planområdet. Aktuellt planområde är
markerat med röd linje.

Markägoförhållanden

Planområdet består av del av fastigheten Västberga 1:1, område vid
kv. Luftgungan 1, som ägs av Stockholms stad genom
exploateringskontoret.
Övergripande beslut och styrande dokument
Översiktsplan

Västberga verksamhetsområde är Stockholms största industri- och
terminalområde och Västberga är i översiktsplanen utpekat som ett
av de områden där möjligheten till industri och störande
verksamheter ska bevaras.
Planområdet ingår i ett område som är utpekat som
stadsutvecklingsområde – omvandling, där översiktsplanen föreslår
blandad stadsbebyggelse. För Västberga anger översiktsplanen att
”markanvändningen kan effektiviseras och trygghetsskapande
åtgärder bör genomföras för att förbättra passage genom området
för gående och cyklister.” Västbergavägen, Elektravägen och
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Mikrofonvägen föreslås på kort eller lång sikt omvandlas till stadsgata: ”ett attraktivt offentligt rum med en framkomlig och säker
stadstrafik med gång, cykel och bil”. Sambandet mellan
Telefonplan och Älvsjö är strategiskt viktigt för att uppnå målet om
en sammanhängande stad.
Riksintressen

Planområdet ligger invid E4/E20 (Södertäljevägen), som är av
riksintresse för kommunikation.
Kommunala beslut i övrigt

Planområdet markanvisades den 8 juni 2017 av
exploateringsnämnden till Skanska Fastigheter Stockholm AB.
Marken avses säljas.
Nuvarande förhållanden
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Stadsbild

Västberga industriområde byggdes framför allt ut mellan slutet av
1940-talet och början av 1970-talet, och är till stor del bebyggt med
enkla men väl utformade industribyggnader. Miljön präglas
fortfarande av olika småskaliga verksamheter. Söder om
planområdet ligger det före detta San Remo-bageriet som nu är
ombyggt till handelslokaler med bland annat en större
livsmedelsbutik. Denna verksamhet och andra nyare etableringar i
området bidrar till en pågående förändring av områdets karaktär där
mindre verksamheter ersätts av större enheter och mer storskalig
bebyggelse. Till detta bidrar också den förtätning som möjliggörs
genom den nya detaljplanen för Lönelistan 1 m.fl., se ovan under
rubrik Gällande detaljplaner.
Planområdet ligger i en skärningspunkt mellan
verksamhetsområdets större skala, bostadsområdets omsorgsfullt
placerade och utformade lamellhus i terräng och motorvägens
storskaliga infrastruktur.
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Snedbild som visar planområdet och dess omgivning.. Aktuellt planområde är markerat
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med röd linje. (Jämför med karta på sidan 2)

Vy mot Karusellvägen från Västbergavägen.

Västbergavägen i riktning mot väster, från korsningen med Elektravägen.
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Kulturmiljö

Norr om planområdet ligger ett av Västbergas bostadsområden,
byggt under 1940- och 50-talen med lamellhus, tidstypiskt
inpassade i terrängen. Områdets bebyggelse är till största delen
grönklassad av Stadsmuseet, vilket innebär att den är särskilt
värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt.
På andra sidan Västbergavägen ligger det före detta San Remobageriet, uppfört av KF på 1950-talet och 2008 ombyggt till
handelscentret Västberga handel med bland annat en större
livsmedelsbutik. Byggnadskomplexet har synnerligen högt
kulturhistoriskt värde och är blåklassat av Stadsmuseet.
Övrig bebyggelse i anslutning till planområdet är till stor del
gulklassad, det vill säga av positiv betydelse för stadsbilden
och/eller av visst kulturhistoriskt värde.
Trafik och kollektivtrafik
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I planområdet ingår del av Västbergavägen och Karusellvägen, båda
tillgängliga för gång-, cykel- och fordonstrafik.
Karusellvägen som går tvärs genom det aktuella planområdet, är
bostadsområdets södra infart och sträcker sig genom hela området,
till Västberga Allé i norr.
Västbergavägen löper från trafikplats Västberga genom Västberga
verksamhetsområde och kopplar tillsammans med Mikrofonvägen
på andra sidan Södertäljevägen ihop verksamhetsområdet med
Telefonplan. Västbergavägen, mellan Kontrollvägen och
Elektravägen, har stora trafikflöden (15000/dygn) med stor andel
tung trafik. I korsningen Västbergavägen/Elektravägen har en
cirkulationsplats anlagts.
Kontrollvägen och Västbergavägens koppling under
Södertäljevägen, i anslutning till planområdet, ingår i ett utpekat
regionalt cykelstråk. Anslutningen från korsningen
Elektravägen/Västbergavägen mot bostadsområdet ingår i stadens
cykelnät, liksom sträckan från Tivolivägen mot Mikrofonvägen.
Längs största delen av Västbergavägen saknas idag cykelbanor.
Planområdet ligger drygt 500 meter från Telefonplans
tunnelbanestation. Busshållplatser för flera linjer finns inom ett kort
avstånd från planområdet, vid Västbergavägen, invid föreslagen
kontorsbebyggelse, samt vid Kontrollvägen och Mikrofonvägen.
Busslinjer finns bland annat mot Älvsjö station och Farsta strand
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samt mot innerstaden. Befintlig kollektivtrafik gör det enkelt att ta
sig till och från planområdet från stora delar av staden och regionen.
Planområdets nära anslutning till E4/E20 (Södertäljevägen) vid
Västbergamotet innebär god åtkomst för biltrafik till och från
området.
Naturmiljö

Stora delar av planområdet består av naturmark med berg i dagen
och gles vegetation. I andra delar dominerar ädellövskog. Ett
område öster om Karusellvägen klassificerades som klass 1 (högsta
klass) i en ekinventering genomförd av Stockholms stad 2007. I
området finns också en del kraftiga tallar och andra lövträd.
Området genomkorsas av flera stigar och är hårt slitet i och med att
många rör sig där. Längs Västbergavägens sydvästra sida finns en
trädrad mellan gata och befintlig byggnad. En trädrad finns också i
planens nordvästra del.
Naturvärden, inklusive inventering av befintliga träd samt eventuell
förekomst av arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen,
kommer att undersökas under arbetet med detaljplanen.
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Vattenfrågor

Västbergavägen, Elektravägen och Karusellvägen är flödesvägar för
skyfall. Exploatering inom aktuellt område innebär en ökning av
den hårdgjorda ytan och belastningen väntas öka. Ett lokalt
åtgärdsprogram för Årstaviken, som berör planområdet, är under
framtagande. Det är en del av stadens arbete för att uppnå en god
vattenstatus i sjöar och vattendrag.
I samband med planarbetet ska hantering av dagvatten och skyfall
utredas.
Riskfrågor

Planområdet ligger i direkt anslutning till E4/E20 (Södertäljevägen),
som är primärled för farligt gods. Området ligger i väster direkt vid
Västbergamotet och som mest ca 250 meter från motorvägen.
På Västbergavägen och Elektravägen fraktas farligt gods till flera
verksamheter inom området, bland annat Sandvik AB och flera
drivmedelsstationer. Inom Sandvik AB:s produktionsanläggning
hanteras farliga ämnen i sådan omfattning att anläggningen omfattas
av Sevesolagstiftningens lägre kravnivå. En utredning för
samhällsrisk längs Södertäljevägen visar att risken bör kunna
hanteras med åtgärder såsom barriärer, avstånd och/eller tekniska
åtgärder vid utformning.
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Närheten till Södertäljevägen medför höga bullernivåer. Områdets
läge innebär också att luftkvaliteten är en central fråga för planen.
Bebyggelse i suterräng innebär att förhållandet mellan byggnad och
omkringliggande mark måste studeras omsorgsfullt för att undvika
kraftiga nivåskillnader som utgör fallrisk. Riskfaktorerna kommer
alla att studeras och hanteras i kommande planarbete.
Trygghet

Trygghetsmätningen från 2020 konstaterar att andelen av
befolkningen som känner otrygghet i sitt bostadsområde är något
högre i Västberga än i övriga stadsdelsområdet och staden som
helhet.
Service, idrott och kultur

Planområdet ligger i direkt anslutning till Västberga handel med
omfattande utbud av kommersiell service. Närmsta vårdcentral och
bibliotek ligger vid Telefonplan, drygt 500 meter från området. I
närområdet finns också skolor och bollplan.
I detaljplanen ingår södra spetsen av Elektraparken, en av få
grönytor i närheten och av stor betydelse för hela stadsdelen.

Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2021-03-31, Dnr 2020-11875

Teknisk försörjning

Ledningar för el, dagvatten samt vatten och avlopp finns
framdragna till området. Inom området, framför allt i dess västra
del, finns en stor mängd ledningar som behöver flyttas vid en
byggnation av fastigheten. Vid korsningen Västbergavägen/
Elektravägen finns tekniska anläggningar som inte bör flyttas.
Planförslaget
Detaljplanen ska pröva möjligheten att bebygga ett område längs
Västbergavägens norra sida, mellan E4/E20 (Södertäljevägen) i
väster och korsningen Västbergavägen/Elektravägen i öster.
Området korsas av Karusellvägen, som utgör infart till befintligt
bostadsområde.
Föreslagen markanvändning

På platsen föreslås nya byggnader för kontor med viss möjlighet till
andra verksamheter som handel och service. Huvudsaklig
användning föreslås bli kontor. I kommande planprocess utreds
vilka verksamheter som kan komplettera denna användning.
Parkering föreslås ske i garage i källare och suterräng.
I samband med planarbetet utreds eventuellt behov av att placera en
spetsanläggning för Stockholm Exergi samt en utrymningstunnel
för Mässtunneln i planområdets norra del.
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Principer för bebyggelse

Den volymstudie som togs fram i samband med markanvisningen
redovisar bebyggelse med våningsantal om i huvudsak fyra till sju
våningar i anslutning till Västbergavägen. En högre byggnad med
upp till 11 våningar på ytan mellan Tivolivägen och E4/E20
(Södertäljevägen) föreslås ansluta till infrastrukturens större skala.
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I kommande planprocess kommer lämpliga bebyggelseförslag att
tas fram, utifrån platsens förutsättningar och utmaningar samt
stadens mål för området. Stor vikt kommer att läggas vid
bottenvåningarnas utformning mot Västbergavägen. Förhöjda
bottenvåningar som aktiverar gaturummet med entréer och lokaler
för verksamhet föreslås, för att stärka områdets stadskvaliteter och
den upplevda tryggheten i stadsrummen.
Höjd och volym behöver detaljstuderas för att samspela med
omkringliggande bebyggelse och topografi. Detta gäller särskilt
byggnadsvolymernas förhållande till före detta San Remo-bageriet
på Västbergavägens sydvästra sida samt befintligt bostadsområde
norr om planområdet. Norr om planområdet bör så mycket av
naturmarken som möjligt bevaras och fortsatt vara allmänt
tillgänglig. I området finns också ett antal värdefulla träd som ska
bevaras i så stor utsträckning som möjligt.
Fortsatt god tillgänglighet till Elektraparken är en viktig
förutsättning för områdets utformning.
Mobilitet

För att stärka kopplingen till Telefonplan behöver gåendes och
cyklisters rörelser mellan stadsdelarna och förbi Södertäljevägen
förbättras. Dessa grupper ska prioriteras i utformningen av
gaturummen.
Detaljplanen ska ge utrymme för befintlig busshållplats.
Bilparkering ska förläggas i parkeringsgarage delvis eller helt under
mark för att ge förutsättningar för trygga och väl gestaltade
stadsrum.
Principer för allmän plats

En viktig del av kommande planarbete är att utreda hur en god
stadsmiljö för stadsdelens befintliga invånare kan stärkas. Den nya
bebyggelsen och de verksamheter som möjliggörs genom den
aktuella detaljplanen ska utformas med syfte att definiera och
aktivera gaturummet samt stärka kopplingen mot Telefonplan, inte
minst genom en ny gång- och cykelbana längs Västbergavägen.
Endast en mindre del av Elektraparken ingår i planområdet, men
parken som helhet är av stor betydelse för hela stadsdelen, där
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parkytorna i övrigt är begränsade. Det är därför viktigt att parken
också fortsättningsvis är både synlig och tillgänglig, liksom att den
upplevs som trygg.
Exploateringskontoret ansvarar för utformning, projektering och
genomförande av allmän plats. Utformning av allmän plats regleras
inte i plankartan.
Planförslagets konsekvenser
En växande stad
Näringsliv och kompetensförsörjning

Västberga är idag ett av relativt få arbetsplatskluster i södra
Stockholm och planen möjliggör nya kontorsarbetsplatser i
söderort. Västbergavägen ligger strategiskt för att genom nya kontor
bidra till och komplettera arbetsplatspotentialen i området, i
anslutning till Telefonplan.
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Kulturmiljö i en växande stad

Både befintlig bostadsbebyggelse norr om planområdet och före
detta San Remo-bageriets byggnadskomplex söder om
Västbergavägen är kulturhistoriskt värdefulla. Aktuell detaljplan är
en del i en pågående förtätning av Västberga verksamhetsområde,
och kommer att påverka avläsbarheten av de ursprungliga
stadsbyggnadsprinciperna med funktionsseparering och öppna ytor.
Med placering och utformning som tar hänsyn till befintliga värden
både i bebyggelsen och i de öppna ytorna, kan den nya bebyggelsen
bli ett givande tillägg till stadsdelen, samtidigt som nackdelarna
med stora trafikytor byggs bort.
En sammanhängande stad
En socialt sammanhållen stad med stärkta stadssamband

Ny bebyggelse för kontor och verksamheter vid Västbergavägen
stärker kopplingen mellan Västberga och Telefonplan. Ny
bebyggelse har också potential att stärka kedjan av stadsrum som
förbinder Solberga, Västberga och Telefonplan/Midsommarkransen.
Genom att bidra med nya målpunkter i Västberga kan planförslaget
bidra till en stad som hänger samman, med ökad rörelse över
stadsdelsgränserna.
Närheten till Södertäljevägen innebär utmaningar. Förutom att
utgöra en barriär som försvårar kopplingar för gående och cyklister,
genererar den höga bullernivåer, försämrad luftkvalitet och risker
som måste hanteras för att uppnå en god stadsmiljö.
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Jämställdhet - en jämställd stadsmiljö

Att planera för nya arbetsplatser i bostadsnära lägen liksom att
prioritera goda och gena lösningar för gång-, cykel- och
kollektivtrafik som färdsätt framför bil bidrar till mer jämställda
livsvillkor. Fokus på gång, cykel och kollektivtrafik gynnar
kvinnors och barns möjligheter att röra sig i staden. Stadsrum
befolkade över dygnets alla timmar ökar upplevelsen av trygghet.
Trygghet - levande offentliga miljöer och gator

Den nya bebyggelsen kan bidra till en ökad dagbefolkning i
stadsdelen, och därmed befolkade offentliga rum, vilket är viktiga
faktorer för en ökad upplevelse av trygghet.
Ett sammanhängande nät av park- och naturrum

Elektraparken är ett av få grönområden i stadsdelen, och det är
därför av stor betydelse att ny bebyggelse planeras så att park- och
naturmarken fortsatt kan vara en rekreativ tillgång för de boende,
vilket är centralt för att gynna barns hälsa och utveckling.
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Trafik och mobilitet

Ny gång- och cykelbana längs Västbergavägen kompletterar stadens
cykelnät och underlättar gång- och cykeltrafik. Utbyggnad av gångoch cykelbana innebär att gatan behöver breddas norrut.
Omvandlingen av Västbergavägen kan minska befintliga överytor
för trafiken men ska inte medföra försämrad framkomlighet för
boende, verksamheter eller utryckningsfordon.
Planen ska ge plats för befintlig busshållplats. Ett mer stadsmässigt
och tryggare gaturum kan också bidra till förbättrade förutsättningar
för att gå till tunnelbanan vid Telefonplan. Prioritering av gång-,
cykel- och kollektivtrafik är i linje med framkomlighetsstrategins
huvudinriktningar.
God offentlig miljö
Arkitektur och gestaltning

Ny bebyggelse bör vara avläsbar som ett samtida lager, i samspel
med befintlig bebyggelse i området. Bebyggelsens förhållande till
före detta San Remo-bageriet på andra sidan Västbergavägen är en
central fråga, liksom hur bebyggelsen möter naturmarken och
topografin. Nya byggnader ger skuggning av omgivningen, vilket
kommer att studeras under planarbetet för att minimera påverkan på
befintlig bebyggelse.
Kulturliv, idrott och rekreation

Elektraparken har stor betydelse för hela Västberga och ger värden
till både boende, befintliga arbetsplatser och de nya arbetsplatser
som skapas i området inom projektet. Planområdet omfattar parkens
södra del med dess entré från korsningen Västbergavägen/
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Elektravägen och den nya bebyggelsen kan bidra till att tydliggöra
parken i stadsdelen.
En klimatsmart och tålig stad
Grön och vattennära stad

Då det finns begränsat med grön- och naturytor i stadsdelen är det
av stor vikt för både ekologiska och rekreativa värden att dessa
bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Enligt en analys av
Solbergaskogen och dess spridningssamband (Stockholms Stad,
2020), påverkas habitatnätverk för barrskog och ädellöv i liten grad
av en utbyggnad i det aktuella planområdet. För att ytterligare
minska påverkan kan äldre barr- och ädellövträd sparas. Ingen
påverkan sker på nätverk för groddjur.
Möjligheten att bevara befintliga värdefulla träd intill vägar eller
huskroppar studeras vidare under plan-och genomförandeskedet.
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Befintlig trädrad på Västbergavägens sydvästra sida bevaras.
Motsvarande plantering i anslutning till de nya byggnaderna på
nordöstra sidan kan, utöver att bidra till gatumiljön, bidra till
dagvattenhanteringen.
Klimat, miljö, hälsa och säkerhet

En hälsosam och säker stadsmiljö är särskilt viktigt för barn, och
barnkonsekvenser behöver studeras integrerat i planprocessen.
Ljudstörningar liksom luftmiljö behöver utredas vidare. Ny
bebyggelse kan ha potential att fungera som bullerskärm för
intilliggande bostäder.
Buller, luftkvalitet och risk är centrala frågor i planarbetet på grund
av planområdets läge nära motorväg och annan tungt trafikerad
infrastruktur.
Teknisk försörjning

Omfattande ledningsflyttar kommer att krävas vid genomförande av
planen. Markreservat för ledningar behöver tillgodoses i
detaljplanen, på allmän plats eller genom u-områden. Exploatörens
dagvattenledningar och -anläggningar får inte belasta allmän plats.
Planprocess
Process

Planarbetet avses att bedrivas med standardförfarande. Nästa
tillfälle som ärendet redovisas för stadsbyggnadsnämnden blir efter
plansamrådet.
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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
under planprocessen inte tillkommer nya omständigheter som inte
kunnat förutses, bedöms följande tidplan kunna realiseras:





Samråd
Ställningstagande inför granskning
Granskning
Antagande

januari 2022
maj 2022
oktober 2023
mars 2024
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Planavtal
Planavtal har tecknats med Skanska Fastigheter Stockholm AB för
att täcka kontorets kostnader i samband med upprättande av
detaljplanen.

STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Den föreslagna utvecklingen är av strategisk betydelse för att skapa
en mer sammanhängande stad. Fler möten över stadsdelsgränserna
möjliggörs samtidigt som utbudet av kontorsarbetsplatser och
lokaler för verksamheter stärks och kompletteras i Västberga och
söderort. Förslaget innebär en mer stadsmässig utformning av
gaturummet och bidrar till utvecklingen av Elektraparken.
Sammantaget bedöms planförslaget kunna bidra till en tryggare,
tätare och mer blandad stadsmiljö med en större bredd av
verksamheter och förbättrade förutsättningar för gång och cykel.
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att uppföra ny
bebyggelse för kontor och verksamheter inom föreslaget
planområde. Utvecklingen ska bidra till att stärka kopplingen
mellan Telefonplan och Västberga verksamhetsområde, liksom
kopplingarna inom området. Fler arbetsplatser kan stärka stadsdelen
genom bättre underlag för service och nya mötesplatser. Det idag
överstora gaturummet föreslås omvandlas till en mer stadsmässig
gata även anpassad för gående och cyklister. De nya byggnaderna
blir ett nytt arkitektoniskt lager i Västberga som samspelar med de
kulturhistoriska värdena.
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Ny bebyggelse på platsen ger möjlighet till en tryggare stadsmiljö.
Lämpliga åtgärder för att uppnå en god ljudmiljö och
miljökvalitetsnormerna för luft, samt för att hantera risker kopplade
till farligt gods och verksamheter i närheten behöver utredas vidare.
Tillskottet av fler arbetsplatser i Västberga innebär att vardagsnära
natur minskas till ytan. Samtidigt möjliggörs utveckling av
kvalitativa offentliga parkytor som kommer både nya och
kommande boende och arbetande till godo.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
att planarbete påbörjas.
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