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SAMMANFATTNING
Planförslaget prövar omfattning, placering och utformning av ca
120 nya bostäder, tekniska anläggningar, ca 60 000 m2 lokalyta
fördelat på centrumverksamheter, kontor, hotell, långtidsboende och
förskola samt allmän plats i form av torg, gata och park. Syftet med
planen är att stärka Liljeholmens centrum med en hög grad av
stadsmässighet samt att sammankoppla Trekantsparken,
Liljeholmstorget och Nybohovsbacken.
Huvuddelen av exploateringen sker genom överdäckning av
befintligt tunnelbaneschakt med i huvudsak kontor i upp till 16
våningar och centrumfunktioner i de nedre våningsplanen. Detta
kvarter genomkorsas i öst-västlig riktning av en allmänt tillgänglig
inomhuspassage som förbinder Liljeholmstorget med kvarterets nya
entréplats i väster samt, i dess förlängning, Nybohovsbacken.
Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Befintligt kontorshus ”K-konsulthuset” föreslås byggas om, byggas
ut mot söder med b.la. förskola, och byggas på med ytterligare tre
våningar. Befintligt lastintag till gallerian vid Nybohovsbacken
föreslås byggas på med förskolegård på taket. Norr om
Bilagor: Samrådsredogörelse GDPR
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överdäckningsområdet föreslås två bostadshus om 16 respektive 10
våningar på befintlig markparkering vid Trekantsparken. För att
överbrygga höjdskillnaden mellan Trekantsparken och
Liljeholmstorget föreslås en terrasserad trapp- och platåkonstruktion
som korsas av en kvartersgata för angöring till bostadshusen.
Detaljplanen förutsätter att strandskyddet upphävs för mark- och
vattenområde inom delar av planområdet.
Planförslaget sändes ut på samråd 2021-02-01 - 2021-03-15. Under
samrådet har 157 yttranden inkommit varav 19 från remissinstanser
och 138 från privatpersoner. Synpunkter berör framför allt
byggnadsvolymer/kulturmiljö i relation till framför allt
Nybohovsberget och Trekantssjön, samt arkitektur och
Trekantsparkens utformning.
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Kontorets bedömning är att de inkomna synpunkterna kan hanteras
och till stor del tillmötesgås i det fortsatta arbetet. Efter samrådet
har främst byggnadsvolymerna och dess skuggverkan studerats
vidare med avseende på att hitta lösningar där exploateringsgraden
minskas samtidigt som projektets syften uppnås. Kontoret föreslår
att planförslaget revideras med ca 15-20 % minskning av
exploateringsgraden jämfört med samrådsförslaget.

Föreslagen inriktning för revideringar av planförslaget efter samråd

Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden
godkänner redovisningen av plansamrådet och att slutligt
planförslag upprättas och ställs ut för granskning.
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UTLÅTANDE
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Planens syfte
Planen syftar till att:
 Stärka Liljeholmens centrum som tyngdpunkt med regional
funktion enligt översiktsplanens intention
 Koppla samman Trekantsparken, Liljeholmstorget och
Nybohovsbacken
 Levandegöra Liljeholmens centrum under dygnets alla
timmar
 Skapa förutsättningar för ett intensivt och myllrande stadsliv
 Säkerställa levande bottenvåningar och hög arkitektonisk
kvalitet
 Gestalta en representativ bebyggelsefront mot
Trekantsparken/Gröndal som signalerar stadsmässighet och
som aktiverar parken
 Minimera trafikens ytor och inverkan på Liljeholmstorget
och Liljeholmsgränd
Bakgrund
Plandata
Planområdet är lokaliserat i stadsdelen Liljeholmen och omfattar
cirka 16 000 m2 (cirka 26 000 m2 om del av Trekantsparken
inkluderas). Området avgränsas av Trekantsparken i norr,
Hojgränd/Nybohovsbacken i väster, Liljeholmstorget i öster och
Nybohovsbacken i söder.

Karta som visar planområdets ungefärliga avgränsning i Liljeholmen.

Gällande detaljplaner
Planområdet är i sin helhet tidigare detaljplanelagt med delar av
sammanlagt sju detaljplaner som samtliga kommer att ersättas av
föreliggande detaljplan inom den del de ingår i planområdet:
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Tillägg till detaljplan Dp 2004-05811-54 för del av Liljeholmen 1:1
kiosk vid Liljeholmstorget, Ändring av stadsplanen för del av
Liljeholmen (Trekantsområdet), Detaljplan för del av
Liljeholmstorget mm (Dp 93019 resp. Dp 95079), Detaljplan för kv.
Karet mm, Detaljplan för Södra Liljeholmstorget kv. Stubinen m.fl.,
Detaljplan för Södra Liljeholmstorget kv. Stubinen m.fl samt
Detaljplan för Nybohovsbacken, del av Liljeholmen 1:1 m.fl..
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Pågående detaljplaner
I Norra Liljeholmen pågår detaljplaner för Marievik (2010-14465),
Lövholmen (2017-13571), Nybohovsskolan (2017-07068) samt
programarbete för Södertäljevägen (2018-13562).

Pågående detaljplaneprojekt i Norra Liljeholmen (bild: Stockholms stad)
Planprojekt

Skede

Antal

Övrigt

bostäder
Marievik

Överklagat

960

Ca 27 000 kvm lokaler,
12 nya förskoleavd. m.m.

Lövholmen

Inför

1500-2000

samråd
Nybohovsskolan

Inför

industriområde
0

granskning
Södertäljevägen

Inför
programsamråd

Omvandling av
Utbyggnad bef skola, ny
förskola, ny idrottshall

Odefinerat

Urbana rum, överbrygga
barriärer m.m.
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Markägoförhållanden
Planområdet omfattar delar av fastigheterna Liljeholmen 1:1,
Liljeholmen 1:4 och Behållaren 1 samt hela Stubinen 2 och
Stubinen 4 och Behållaren 1. Samtliga fastigheter i planområdet ägs
av Stockholms stad. Stubinen 2 och Stubinen 4 upplåts med tomträtt
till Citycon AB genom dotterbolaget Citycon Liljeholmstorget
Galleria AB. Behållaren 1 upplåts med tomträtt till SISAB.
Kommunala beslut i övrigt
Citycon AB har genom beslut i exploateringsnämnden 2018-11-15
anvisats mark på del av Liljeholmen 1:1 och 1:4 och är byggaktör i
projektet.
Övergripande beslut och styrande dokument
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Översiktsplan
Enligt översiktsplanen är Liljeholmens centrum utpekat som
centrumområde kategori 1 ”tyngdpunkt med regional funktion”.
Specifikt för planområdet uttrycks i översiktsplanen att fler
kontorsetableringar eftersträvas och prioriteras för att stärka
Liljeholmen som arbetsplatskluster samt att förutsättningar för ett
nytt bibliotek i stadsdelen utreds. Vidare anges att Trekantsparkens
ekologiska samband med Årstadal ska stärkas.
Byggnadsordningen
Centrala Liljeholmen klassificeras enligt byggnadsordningen som
tät blandstad där utveckling ska ske med utgångspunkt i
platsspecifka natur- och kulturvärden och med en tydlig
gestaltningsidé. Bottenvåningar ska aktivera stadsrummet och gator
och torg ska utformas utifrån den mänskliga skalan. Flexibla
lösningar ska prioriteras. En rumsligt integrerad stad ska
eftersträvas, där barriärer överbryggas.
Riksintressen
 Riksintresse för kommunikation: Höjdbegränsning till
förmån för flygplatser.
I anslutning till planområdet även:
 Riksintresse för kulturmiljövården Stockholms innerstad
med Djurgården: Planförslaget berörs av riksintresset
genom att vara synligt från Västerbron.
 Riksintresse för kulturmiljövården Gröndal: Planförslaget
berörs av riksintresset genom att vara synligt från Gröndal,
över Trekantsparken.
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Nuvarande förhållanden
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Befintlig bebyggelse och markanvändning
Liljeholmens centrum är idag en mötesplats för hela regionen men i
synnerhet för västra Söderort, samt även lokalt centrum för
Liljeholmen, Gröndal och Årstadal. Grundstrukturen utgörs av
tunnelbanestationen, spårvägsstationen, Nybohovshissen,
Liljeholmstorget samt gallerian och vårdhuset. I gallerian finns ca
100 butiker och i vårdhuset finns ca 20 olika vårdverksamheter
såsom tandvård och psykiatri. Runt torget finns ytterligare lokaler
för kommersiell service. Sammanlagd BTA inom planområdet
uppgår till 44 400 m2. Trekantsparken angränsar planområdet med
lekpark, utegym, stora plana gräsytor och kiosk. I parken finns
också en markparkering med 87 parkeringsplatser av vilka många
nyttjas sparsamt. Ovanför parkeringsplatsen går glasgången mellan
tunnelbanan och bergbanan på pelare.

Planområdes avgränsning med röd linje
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Miljöbilder från planområdet, från övre vänster: 1. Liljeholmstorget,
2. Planområdet rakt ovanifrån, 3. Markparkeringen som föreslås bebyggas med
bostäder, 4.Hojgränd

Kulturmiljö
Befintlig kontorsbyggnad samt stationsbyggnaden och den
inglasade gångbron till Nybohovshissen är gulmarkerade på
Stadsmuseets klassificeringskarta då de bedöms ha positiv betydelse
för stadsbilden och ett visst kulturhistoriskt värde.
Trafik
Merparten av trafiken till Liljeholmens centrum leds in till befintligt
bergrumsgarage från Nybohovsbacken. Befintlig markparkering i
Trekantsparken nås via Liljeholmsgränd. Angöring och
korttidsparkering för viss nyttotrafik såsom taxi, färdtjänst och
servicefordon sker på Liljeholmstorget. Gångtrafik från centrum
söderut sker under Södertäljevägen och västerut via trappor i
Trekantsparken eller längs Nybohovsbacken. Cykeltrafik sker inom
centrum över torgytor. Kollektivtrafiken utgörs av tunnelbanans
röda linje med anslutande bussterminal samt tvärbanans
spårvägstrafik.
Service, skola och kultur
Det finns tre förskolor inom 300 m gångavstånd och fyra
grundskolor inom 800 m gångavstånd från Liljeholmstorget.
Kommersiell och offentlig service finns inom planområdet.
Kulturinstitutioner saknas inom planområdet. Närmaste bibliotek
återfinns i Gröndal och Aspudden.
Natur och park
Sjön Trekanten, som ligger i planområdets närhet, omges av park
och promenadstråk, lekytor och bad. Sjön utreds av Stockholm
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vatten och avfall för lokalt åtgärdsprogram i syfte att förbättra
vattenkvaliteten. Eftersom öppna, anlagda gräsytor är en bristvara
så används parken flitigt och nyttjandet har även ökat till följd av
ökad exploatering i området. Planområdet ligger i direkt närhet till
kärnområde för ek och habitatnätverk för eklevande arter. Inom
området finns en del ädellövträd. I karteringen av stadens
ekologiska infrastruktur är planområdet en del av en spridningszon.
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Planförslaget
Samrådsförslaget innebär att dagens kontors- och
centrumbyggnad i kv. Stubinen byggs om, till och på med nya
lokaler för kontor och handel. Ovan tunnelbanespåren placeras
tre större husvolymer för kontor tvärs över spåren samt en Lformad byggnad innehållandes hotell och långtidsboende. I
bottenvåningen förlängs dagens galleria genom kvarteret och
binds samman med tunnelbanans entréhall. Mellan
kontorsbyggnaderna skapas en inglasad inomhuspassage med
allmän gångförbindelse från Liljeholmstorget till
Nybohovsbacken. En ny övre entréplats skapas mellan
likriktarstationen vid Hojgränd, det nya hotellet och kontoren vid
Nybohovsbacken. Det befintliga kontorshusets (”Kkonsulthuset) fasader rivs, byggnaden moderniseras och ges en
ny utformning som del av kvarterets helhetslösning.
Kontorshuset byggs även till med ny förskola, med förskolegård
på taket ovan gallerians godsterminal vid Nybohovsbacken.

Orienteringskarta över planförslaget. Bildkälla: Wester + Elsner Arkitekter
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Planförslaget sett mot sydväst Bildkälla: tmrw.se

På parkeringsplatsen vid Trekantsparken uppförs två nya
punkthus med bostäder. Ett garage som ersätter befintlig
markparkering placeras under bostäderna med angöring från
Liljeholmsgränd. Ovan garaget anläggs en ny kvartersgata, Södra
Liljeholmsgränd, för angöring av bostäderna via Liljeholmstorget
och runt stationshuset. Även bergbanan får ny entré mot gränden.
Trekantsparken får ny utformning med terrasseringar som tar upp
höjdskillnaderna mot bebyggelsen och gatan, i projektet kallat
”Terrassplatsen”

Planförslaget sett från Trekantsparken (bild: tmrw.se)
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De föreslagna byggnadsvolymerna i kontorskvarteret ges en
upptrappande skala, från nio våningar mot Liljeholmstorget till
elva eller tolv i bakkant mot den nya entréplatsen i söder. Det
norra bostadshuset föreslås uppföras i tio våningar och det södra,
närmast Nybohov, i 16 våningar.
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Ny bebyggelse
Samtliga byggnader i planförslaget utgör en sammanbyggd enhet, i
denna planbeskrivning kallad kvarteret.

Sektion A-A (mot väster). Bildkälla: Wester + Elsner Arkitekter

Sektion B-B (mot norr). Bildkälla: Wester + Elsner Arkitekter

Parker, torg och övriga offentliga rum
Liljeholmstorget
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I planförslaget föreslås byggnadsvolymer som ytterligare förtydligar
Liljeholmstorget som centrumpunkt och som ökar intensiteten och
genomströmningen av människor på torget. Detta ökar behovet av
att Liljeholmstorget anpassas till de nya förutsättningarna. Till
samrådet har staden inte tagit ställning i detalj till torgets framtida
utformning.
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Visionsbild Liljeholmstorget (bild: tmrw.se)

Trekantsparken
Trekantsparken ingår inte i planområdet men påverkas indirekt av
att terrassplatsen anläggs på del av befintlig parkmark.
Trekantsparken föreslås utvecklas inom ramen för planprojektet
men behöver inte planläggas om.
Terrassplatsen
Terrassplatsen är arbetsnamnet på den trapp- och platåkonstruktion
som upptar höjdskillnaden mellan Liljeholmstorget/tunnelbanans
stationsbyggnad och Trekantsparken.

Terrassplatsen sedd från utanför stationshuset. Bild: Wester + Elsner Arkitekter

Terrassplatsen har det dubbla syftet att både koppla samman parken
och torget för att möjliggöra smidiga passager och att vara en plats
för vistelse i tre olika nivåer. Mellannivån som är i samma plan som
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körbanan fungerar också som förgårdsmark framför östra
bostadshusets lokaler i bottenvåningen mot öster. Terrassen ersätter
dagens hiss, trapphus och svängda trappa mellan stationen, torget
och parken.
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Södra Liljeholmsgränd
Södra Liljeholmsgränd utgör förlängning av körbanan från Norra
Liljeholmsgränd, via Terrassplatsen, till bostadshusen, bergbanan
och gallerians norra sida. Gränden blir en ny stadsmässig
kvartersgata på samma nivå som Liljeholmstorget, som trafikeras på
de gåendes och cyklandes villkor. Den får en urban karaktär med
entréer till bostäder, kontor, hotell och lokaler på båda sidor och
entré till bergbanan i fonden. Fordonsmängderna på Södra
Liljeholmsgränd blir begränsade.

Illustration över Södra Liljeholmsgränd vänd mot öster. Bildkälla: Wester +
Elsner Arkitekter

Den befintliga inglasade gångbron mellan tunnelbanehuset och
bergbanan rivs. Förbindelse mellan bergbanans entré och
tunnelbanan kommer i stället att ske längs Södra Liljeholmsgränd.
Alternativt kan invändiga passager genom handelsplatsen nyttjas
dag- och kvällstid.
Nya entréplatsen och Hojgränd
En helt ny entréplats till hela kvarteret skapas i sydvästra delen av
planområdet. Denna entréplats kan avlasta i första hand
Liljeholmstorget från mycket av sin trafik och möjliggöra en bättre
utformning av torget. På entréplatsen inryms angöring för taxi,
färdtjänst, leveranser m.m. Hojgränd fortsätter precis som idag till
förskolan Hovet.
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Den nya, västra entréplatsen sedd från infarten vid Nybohovsbacken med
långtidsboendet i rakt fram i fonden Bildkälla: Wester + Elsner Arkitekter
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Inomhusstråket
Det allmänna inomhusstråk, planlagt med x2, som sträcker sig från
Liljeholmstorget till västra entréplatsen etablerar en typ av allmän
plats i Stockholm som har vissa likheter med t.ex. centralstationens
vänthall och andra likheter med kontorskomplex såsom World
Trade Center vid Klarabergsviadukten eller SAS-huset i Frösunda.

Visionsbild över inomhusstråket sett från den västra entréplatsentrén, i riktning
mot Liljeholmstorget och med passage till gallerian i mitten av bilden (bild:
tmrw.se)
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Inomhusstråket i planförslaget är tänkt att omges av inbjudande och
publika eller semipublika ytor såsom foajéer, restauranger/caféer,
barer, co-workingutrymmen, kontorsreceptioner, hotellobby, gym,
eventytor och bibliotek. Av trygghetsskäl kan stråket hållas stängt
nattetid efter överenskommelse mellan fastighetsägaren och staden.

Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2021-09-15, Dnr 2018-14587

Sektion över inomhusstråket. Bilden förtydligar den stora höjdskillnad (16 m)
som inomhusstråket överbryggar (bild: Reflex arkitekter)

Principillustration över hur inomhusstråket kopplar samman torget, entréplatsen
och gränden och samtidigt fungerar som mötesplats. (bild: Reflex arkitekter)

Planförslagets konsekvenser
En växande stad
Bostadsförsörjning
Planförslaget bidrar till att uppnå stadens bostadsmål genom att
möjliggöra omkring 150 bostäder i ett service- och
kollektivtrafiknära läge, i en av översiktsplanens utpekade
tyngdpunkter med regional funktion.
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Näringsliv och kompetensförsörjning
Planen ger utrymme för omkring 30 000 kvm kontorsyta, ca 9000
kvm hotell samt ca 6 400 kvm lokaler för centrumändamål. Detta
motsvarar ca 700 tillkommande arbetsplatser.
Kulturmiljö i en växande stad
Bebyggelsetätheten i Liljeholmens centrum ökar och
byggnadshöjderna uppgår till som mest 17 våningar. Byggnaderna
blir synliga på håll främst mot norr. Mot detta väderstreck bildas en
storskalig stadsfront, främst mot Trekantsparken. Den storskaliga
effekten motverkas delvis av en gestaltning med omsorgsfull
detaljering, framför allt i de nedre våningarna. Från öster blir
effekten mindre påtaglig då befintliga hus vid Liljeholmsvägen
skymmer siktlinjerna. I planförslaget ingår att K-konsulthuset med
visst kulturhistoriskt värde kvarstår som volym till sitt läge men
byggs om, byggs till och byggs på. Kulturmiljövärdet har bedömts
otillräckligt för att motivera restriktioner i föreslagen
ombyggnation.
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En sammanhängande stad
En socialt sammanhållen stad
Planförslaget bidrar till en socialt sammanhållen och jämställd stad
genom att nya publika funktioner, service och mötesplatser skapas,
samt genom att stadsmiljön byggs ihop genom nya kopplingar
mellan Liljeholmens olika delar. Trekantsparken och
Liljeholmstorget vitaliseras och stärks som mötesplatser.
Jämställdhet
Planförslaget skapar förutsättningar för ett enkelt vardagsliv, med
tillgång till service, kollektivtrafik och arbetsplatser nära hemmet
för boende i Liljeholmen. Merparten av planerad bebyggelse är
belägen mindre än en minut från tunnelbanans entré.
Trygghet
En blandning av verksamheter och bostäder skapar en levande och
trygg stadsdel som befolkas under hela dygnet. Den upplevda
baksidan mot Trekantsparken byggs bort. Inomhusstråket
säkerställs som offentlig passage med ”x” på plankartan.
Trafik och mobilitet
Planförslaget har utformats enligt framkomlighetsstrategin vilket
innebär att resor till fots, med cykel eller buss prioriteras.
Parkeringstalet är satt till 0,32 vilket är nära stadens tillämpade
minimumnivå. Planförslaget innebär att trafiken på Liljeholmstorget
ges förutsättningar att kraftigt minska. Markparkeringen i
Trekantsparken försvinner och förläggs istället under ett allmänt
beträdbart konstruktionsdäck.
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God offentlig miljö
Arkitektur och gestaltning
Bostadshusen utgör bebyggelsefront och är synliga på långt håll
från Trekantsparken/Gröndal. Byggnaderna ska därför gestaltas på
ett sätt som signalerar stadsmässighet och som aktiverar parken.
Övriga byggnader ska vara mer lågmälda och med färgsättning och
uttryck smälta in i närmiljön med syftet att minska upplevelsen av
byggnadernas skala.
Kulturliv, idrott och rekreation
Torget kan utsmyckas med offentlig konst som integreras i den
permanenta utformningen. Kulturverksamheter kan inrymmas i
lokaler för centrumändamål. Rekreationsmöjligheterna förbättras
när Trekantsparken iordningsställs och görs mer tillgänglig. Idrott
saknas i planförslaget.
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En klimatsmart och tålig stad
Grön och vattennära stad
Inga grönytor tas i anspråk för bebyggelse med undantag för ca 200
kvm i ett avskilt hörn av Trekantsparken. Kontakten mellan centrum
och sjön Trekanten stärks när Liljeholmstorget och Trekantsparken
kopplas samman på ett bättre sätt.
Klimat, miljö, hälsa och säkerhet
Nya bostäder, arbetsplatser och service föreslås i ett mycket gott
kollektivtrafikläge vilket ger goda förutsättningar för ett lågt
bilinnehav. Mikroklimat i form av skuggning har utretts och
indikerar en viss försämring i framför allt Trekantsparken.
Vindförhållanden försämras endast marginellt. Buller- och
vibrationssituationen förbättras av att tunnelbanan däckas över.
Teknisk försörjning
Planförslaget bedöms kunna försörjas av befintlig teknisk
infrastruktur.
Planprocess
Process
Planarbetet avses att bedrivas med utökat förfarande. Nästa tillfälle
som ärendet redovisas för stadsbyggnadsnämnden blir till
godkännande/antagande.
Tidigare ställningstaganden i ärendet
Ärendet behandlades i stadsbyggnadsnämnden 2018-12-14 vid
beslut om planstart. Nämnden beslutade om planstart i enlighet med
stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande.
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Samråd
Planförslaget sändes ut på samråd 2021-02-01 - 2021-03-15.
Förslaget visades i Tekniska Nämndhuset, i Liljeholmstorgets
galleria samt på stadens hemsida. Formellt samrådsmöte hölls inte
p g a covid-19. Under samrådet har 155 yttranden inkommit.
Remissinstanser har haft synpunkter framför allt avseende
byggnadsvolymer, kulturmiljö, markföroreningar samt.
dagvatten/skyfall. 138 yttranden inkom från privatpersoner under
samrådet. Dessa berör främst arkitektur och byggnadshöjder för ny
bebyggelse samt anpassning till befintlig kulturmiljö.
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Kontorets bedömning är att de inkomna synpunkterna kan hanteras
och till stor del tillmötesgås i det fortsatta arbetet. Efter samrådet
har främst byggnadsvolymerna och anpassningen till kulturmiljön
studerats vidare med avseende på att hitta lösningar där
exploateringsgraden minskas samtidigt som projektets
genomförandebarhet säkerställs.
Länsstyrelsen bedömer att ett genomförande av planförslaget är
möjligt men begär förtydligande i frågor rörande b.la. strandskydd,
översvämning och markföroreningar. Skönhetsrådet och
kulturförvaltningen ställer sig tveksamma till den höga
exploateringsgraden och anmärker särskilt på bostadshusen på
nuvarande markparkering i Trekantsparken.
Granskningsförslag
Föreslagna revideringar efter samråd
Med beaktande av de synpunkter som inkommit under samrådet
från remissinstanser, sakägare och allmänhet samt efter en
djupgående analys av de stadsbyggnadsmässiga och ekonomiska
förutsättningarna föreslås en inriktning för fortsatt arbete med
exploateringsgraden och byggnadernas volymer. Inriktningen anger
att samrådsförslagets struktur i allt väsentligt bevaras men att en
sänkning av våningsantal erfordras. Sänkningen behöver vara som
störst närmast Liljeholmstorget och Trekantsparken. Denna
inriktning ger en bebyggelse som trappar upp mot
Nybohovsbacken, i motsats till samrådsförslagets mer lådliknande
siluett. Det ska utredas om det östra bostadshuset ska utgå ur
planförslaget.
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Föreslagen inriktning för revideringar av planförslaget efter samråd

Sammantaget i hela planområdet minskar ljus BTA med föreslagna
förändringar från ca 70 800 kvm BTA till 50 000 – 60 000 kvm
BTA, dvs. en minskning med 15-30%. Antalet bostäder minskar
från ca 150 till 50-100 beroende på om det ena bostadshuset utgår
helt.
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
Preliminär tidplan:
Ställningstagande efter samråd (SBN)
Granskning
Godkännande (SBN)
Antagande i kommunfullmäktige

Sept 2021
Maj 2022
Dec 2022
Feb 2023

Planavtal
Planavtal har tecknats med Citycon AB för att täcka kontorets
kostnader i samband med upprättande av detaljplanen.
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STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Stadsbyggnadskontoret ser positivt på en utveckling av
Liljeholmens centrum med nya verksamhetslokaler, bostäder och
nya och utvecklade allmänna platser som stärker området som ett
stadsmässigt och livfullt centrum. Planens genomförande innebär att
Trekantsparken, Liljeholmstorget och Nybohovsbacken kopplas
samman på ett helt nytt sätt. Liljeholmens centrum utgör också
kärnan i ett område som har möjlighet att bli en del av en utökad
innerstad. Bostäderna bidrar till stadens bostadsmål.
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Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att utvecklade stadsrum
där baksidor byggts bort och ett tillskott av bostäder och
arbetsplatser som bidrar till trygghet över dygnets timmar,
motiverar en skala som innebär en viss påverkan på befintlig
parkmark. En förtätning med både bostäder och arbetsplatser i ett
extremt bra kollektivtrafikläge väger upp en mindre försämring av
lokalklimatet.
Kontoret kan konstatera att flera remissinstanser och yttranden från
privatpersoner är kritiska till omfattningen av tillkommande
exploatering som planförslaget medger. En omarbetning av
förslaget, med justering av exploateringsgraden bedöms därför vara
nödvändig. Bearbetningen måste ske inom projektets ekonomiska
ramar som kostnadsbärare av ny allmän plats ger förutsättningar för.
Kontoret föreslår med anledning av detta att planförslaget revideras
med ca 15-20% minskning av exploateringsgraden jämfört med
samrådsförslaget.
Kontoret bedömer att det utifrån föreslagna bearbetningar är möjligt
att forma ett förslag som med respekt för Liljeholmens och i
synnerhet Trekantsparkens och Liljeholmstorgets befintliga värden
tillför nya tillägg av hög kvalitet. En hög ambitionsnivå när det
gäller byggnadernas gestaltning är en förutsättning för att den
omfattande bebyggelsen ska upplevas som attraktiv. Kontoret avser
att arbeta vidare med gestaltningen i den fortsatta planprocessen.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden
godkänner redovisningen av plansamrådet och att slutligt
planförslag upprättas och ställs ut för granskning.
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