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Sammanfattning
Projekt samverkanscentralen startade år 2007. Upprinnelsen till projektet var
dåvarande Krisberedskapsmyndighetens krisövning SAMÖ-07. Övningen
visade att länets funktioner för krishantering individuellt fungerade bra men att
det fanns brister i samverkan mellan myndigheter och organisationer för att
snabbt kunna skapa gemensam lägesuppfattning och ett resurseffektivt och
koordinerat beslutfattande. Sedan 2007 har projektet utvecklats och nu bedrivs,
under ledning av Länsstyrelsen och Stockholms stad, program för samverkan
inom regionen. En av grundbultarna för samverkan är en samverkanscentral för
några av de centrala samhällsfunktionerna. Nu aktuell plats vid
Lindhagensgatan, centralt i regionen och lätt nåbar för personal och besökare,
har funnits vara lämplig för lokalisering av samverkanscentralen.
Planområdet är beläget inom stadsutvecklingsområdet Nordvästra
Kungsholmen. Planförslaget är förenligt med såväl den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2012, Promenadstaden –
Översiktplan för Stockholm som programmet för Nordvästra Kungsholmen.
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Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att, inom stadsutvecklingsområdet Nordvästra
Kungsholmen, möjliggöra nybyggnation av kontor och brandstation.
Planförslaget möjliggör uppförande av en byggnad på fastigheten Kristinebergs
slott 11 mm. Byggnaden som föreslås är ca 30 000 m2 BTA ovan mark och 10
våningar hög. Byggnaden föreslås innehålla kontor och brandstation samt
publika lokaler i bottenvåningarna och en takterrass. Byggnadens skala, unika
innehåll och karaktäristiska gestalt bidrar till igenkännbarhet och gör att den
blir en identifikationspunkt i staden. Fastighetens yta och storlek möjliggör en
flexibel och rationell byggnad för brandstation och kontorsytor.
Byggherre för projektet är Stockholms stad genom dess fastighetsnämnd.
Miljöbedömning
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL eller MB att en
miljöbedömning behöver göras.
De miljöfrågor som har betydelse för projektet har studerats under planarbetet
och redovisas nedan. Särskild vikt har lagts vid att utreda eventuella risker med
anledning av byggnadens placering nära Essingeleden och de transporter av
farligt gods som förekommer där.
Tidplan
Plansamråd kv 1 2013
Utställning kv 3 2013
Godkännande SBN kv 4 2013
Antagande i KF kv 1 2014
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Inledning
Handlingar
Planhandlingar
Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Där höjder förekommer
redovisas dessa i höjdsystemet RH00. Till planen hör denna planbeskrivning
och en genomförandebeskrivning.
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Utredningar
Utredningar som tagits fram under planarbetet är
− Beskrivning av Miljöpåverkan (White arkitekter, januari 2013)
− Spridningsberäkning avseende partiklar och NO2 på Kungsholmen. (IVL
Svenska Miljöinstitutet, januari 2013)
− Bedömning av luftföroreningssituationen vid Stadshagen, Nordvästra
Kungsholmen, Stockholm (SLB analys, september 2011)
− Vad dubbdäcksförbudet på Hornsgatan har betytt för luftkvaliteten
(Miljöförvaltningen i Stockholm, juni 2011)
− PM 01 Akustik, (WSP december 2012)
− Detaljerad riskanalys kv Kristinebergs slott 11 mfl (Brandskyddslaget,
december 2012)
− Teknisk beskrivning Geoteknik (WSP maj 2012)
− Riskanalys med förslag till kontrollåtgärder avseende vibrationer,
orsakade av sprängnings- pålnings- spontnings- schaktnings och
packningsarbete i samband med grundläggning av kontorsbyggnader
(Bergsäker, juni 2012)
− PM Trafikutredning (WSP, december 2012)

Formalia
Plan- och bygglagen (1987:10) ersattes den 2 maj 2011 av plan- och bygglagen
(2012:900). Detaljplan för Samverkanscentralen, Kristinebergs slott 11 m.fl.
påbörjades innan maj 2011 och omfattas därför av de äldre bestämmelserna
(1987:10).
Medverkande
Planen är framtagen av stadsbyggnadskontoret genom Helena Hultgren.
Medverkande i framtagandet av planhandlingarna har varit Katrin Berkefelt,
Tyréns. Illustrationer är framtagna av White arkiteter.
Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att, inom stadsutvecklingsområdet Nordvästra
Kungsholmen, möjliggöra nybyggnation av kontor och brandstation.
Planförslaget möjliggör uppförande av en byggnad på fastigheten Kristinebergs
slott 11 mm. Byggnaden som föreslås är ca 30 000 m2 BTA ovan mark och 10
våningar hög. Byggnaden föreslås innehålla kontor och brandstation samt
publika lokaler i bottenvåningarna och en takterrass. Byggnadens skala, unika
innehåll och karaktäristiska gestalt bidrar till igenkännbarhet och gör att den
blir en identifikationspunkt i staden. Fastighetens yta och storlek möjliggör en
flexibel och rationell byggnad för brandstation och kontorsytor.
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Plandata
Detaljplaneområdet är beläget i stadsdelen Kristineberg mellan
Lindhagensgatan, Kellgrensgatan och Essingeleden, Planområdet är ca 6400
m2. Marken inom planområdet ägs av Stockholms stad, men är till stora delar
upplåtet med tomträtt till Storstockholms lokaltrafik.

Planområdets läge mellan Lindhagensgatan, Essingeleden och Kellgrensgatan.

Tidigare ställningstaganden
Regionplan
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2012, anges
strategier, planeringsmål och åtaganden för regionen. Under övergripande
rumslig inriktning och plankarta för Stockholms län anges bland annat dessa
planeringsinriktningar som stöd för regionplanens visioner, mål och strategier:
• En resurseffektiv bebyggelsestruktur som är tillgänglig med
kollektivtrafik
• En tät och upplevelserik stadsmiljö med parker och grönområden.
Översiktsplan
I Promenadstaden - Översiktplan för Stockholm, anges att den beslutade
inriktningen i programmet för Kungsholmen ska gälla i fortsatt planering och
byggande.
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Program
Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett program för stadsutveckling inom
Nordvästra Kungsholmen. Stadsbyggnadsnämnden godkände i huvudsak
programmet i januari 2002. I beslutet fastslog nämnden att området ska vara en
del av innerstaden och att bebyggelsen ska anpassas efter denna ambition.
Nämnden uttalade vidare att hög exploatering, klara kvartersindelningar och
mångfald i verksamheter och fasader är grunden för utformningen av
stadsmässig bebyggelse. I programmet eftersträvas en mångfunktionell stad
genom samlokalisering av bostäder och arbetsplatser. En varierad och
nyskapande arkitektur eftersträvas.
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I programmet för Nordvästra Kungsholmen föreslås för aktuellt planområde,
den s.k. Triangeltomten, ny bebyggelse i form dels av hus som ansluter till
nybebyggelse i kv Gångaren och i kv Lustgården, dels ett eller flera högre hus.
Byggnaden kan innehålla kontor, affärscentrum och publika lokaler, ca 30 000
kvm våningsyta. Då Triangeltomten ligger centralt i programområdet ska bli
hela områdets tyngdpunkt. Nu liggande förslag är förenligt med riktlinjerna i
programmet för Nordvästra Kungsholmen.

Illustration från programmet för Nordvästra Kungsholmen. Aktuellt planområde markerat i
rött.

Detaljplan
Gällande plan (Pl 6338) vann laga kraft 1966-05-13. Planen anger användning
byggnadskvarter garage.
Kommunala beslut i övrigt
Stadbyggnadsnämnden beslöt 2010-08-19 § 7 att planarbete ska påbörjas i
enlighet med Start Pm.
Fastighetnämnden har 2010-08-24 § 5 fattat beslut om fortsatt planering av
Samverkanscentralen.

SAMRÅDSHANDLING
DNR 2010-11724-54
SID 7 (29)

Trafik- och Renhållningsnämnden beslöt 2010-08-31 § 10 att godkänna fortsatt
planering för lokalisering av Driftcentralen och Trafik Stockholm till
Samverkanscentralen.
Markanvisning
Marken inom planområdet är anvisad till fastighetsnämnden genom beslut i
exploateringsnämnden 2010-08-26 § 12. Stockholms stad genom
Fastighetskontoret kommer att vara byggherre för Samverkanscentralen.
Tidigare markanvisning till Skanska har återtagits till förmån för
Samverkanscentralen.
Riksintressen
I anslutning till planområdet går Essingeleden som är av riksintresse för
kommunikation. Bromma flygplats, vars inflygning passerar över planområdet,
är av riksintresse för luftfarten.
Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd.
Naturreservat/Natura 2000
Planområdet berör inget naturreservat eller Natura 2000 område.
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Förutsättningar
Nordvästra Kungsholmen ligger i utkanten av Stockholms innerstad. Området
har en heterogen karaktär med bostadshus- industri- och kontorsbyggnader,
institutioner, idrottsplatser m.m. Bebyggelsens skala varierar kraftigt. I området
finns så väl storskalig bussdepå som bostäder i smalhus. Området har ett
attraktivt läge invid Mälaren och Karlbergskanalen. Nordvästra Kungsholmen
genomkorsas av tre större vägar – Essingeleden, Drottingholmsvägen och
Lindhagensgatan. Detta ger ett fördelaktigt kommunikationsläge men medför
också problem med buller och luftföroreningar. Vägarna utgör också barriärer
för stadslivet.
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Flygbild över planområdet juni 2010.
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Natur
Natur och rekreation
Planområdet utgörs i huvudsak av hårdgjorda ytor mellan trafikerade gator och
vägar. Området är utsatt för buller och har inga natur- eller rekreationsvärden.

Geotekniska förhållanden
Markförhållanden
Planområdet utgörs främst av hårdgjorda asfalterade ytor. Marken under
asfaltytorna består huvudsakligen av fyllning på lera ovanpå friktionsjord och
berg. Djupet ner till berg varierar mellan 2 och 15 meter. Fyllningen består
troligen av sand, grus och sten men även lera och block kan finnas. Även
grundläggningsrester från tidigare bebyggelse kan förekomma. Fyllningens
tjocklek varierar från ca 1 – 3 meter och lerans mäktighet varierar mellan 0 och
10 meter.
Förorenad mark
De miljötekniska markundersökningar som gjorts har visat att marken inom
planområdet är förorenad. De fyllningsmassor som finns inom området
innehåller metaller, oljekolväten och polyaromatiska kolväten (PAH )över
Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning och att
halterna i den underliggande naturliga leran innehåller halter lägre än eller i
nivå med känslig markanvändning.
När det gäller föroreningssituationen i den översta metern av fyllningen kan
planområdet delas in i två delområden. Delområde 1 där halten PAH är i nivå
med farligt avfall och delområde 2 där halten PAH är lägre än riktvärden för
känslig markanvändning.
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Markradon
Kontroll av bergrundens gammastrålning och radiumhalt krävs för att
bestämma markradonklass. Detta rekommenderas göras när berget är frilagt.
Baserat på resultatet av kontrollen görs bedömningen om särskilda åtgärder
krävs för att förhindra inträngning av markradon. Dock bedöms byggnadens
vattentäta konstruktion ge ett fullgott radonskydd.
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Hydrologiska förhållanden
Översvämningsrisker
Översvämningsrisken bedöms som liten inom planområdet. Marken inom
Planområdet ligger ca 600 meter från Mälaren och arknivån ligger mellan drygt
6,5 meter och knappt 10 meter. Om Mälaren, pga av extrema regnmängder,
skulle svämma över kan detta få konsekvenser för teknisk infrastruktur som
avloppssystem och eldistribution. Även gator och vägar kan i vissa fall bli
oframkomliga. Hur stora konsekvenserna blir beror på hur stor ökningen av
vattennivån blir. Vid översvämning av Mälaren beräknas högsta möjliga
vattennivå kunna vara ca 2,5 meter över normalvattenståndet. Långvarig
översvämning kan påverka grundvattnennivån som då långsamt höjs. Åtgärder
som motverkar höjd grundvattennivå är, förutom tätande lerjordar, dränerande
dagvattenledningar och ledningsgravar etc. Vid aktuell tomt bedöms höjningen
understiga de beräknade 2,5 metrarna för Mälaren. Dimensionerade
grundvattennivå skulle då vara mellan + 7 och +7,5 meter.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Planområdet är beläget på en vattendelare där delar av grundvattnet rör sig
nordväst och andra delar av grundvattnet rör sig åt sydöst.
Planområdet är beläget inom avrinningsområdet för vattenförekomsten
Mälaren – Stockholm. Mälaren – Stockholm har idag god ekologisk status men
uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormen för MälarenStockholm är att den kemiska statusen ska ha uppnått god status och att den
ekologiska statusen ska var fortsatt god.
De platsspecifika förutsättningarna är dåliga för infiltration och det finns risk
att markinfiltrationen inte klarar reningen i tillräcklig omfattning innan det når
grundvattnet. En stor del av den förorenade marken inom planområdet
kommer att tas bort vid genomförandet av planen. Detta minskar mängden
förorenad jord i området och minskar också risken för att föroreningarna följer
med dagvattnet till Mälaren - Stockholm.
Dagvatten
Dagvattnet i området rinner ned mot Ulvsundasjön, vilken är en del av
vattenförekomsten Mälaren - Stockholm. De platsspecifika förutsättningarna
för lokal dagvattenhantering är mycket dåliga för infiltration i området.
Dagvattnet planeras att användas inom fastigheten antingen till bevattning eller
spolning av toaletter. Fördröjning av dagvatten inom området planeras i
framtiden att ske i större dagvattenrör som läggs runt byggnaden.
Dagvattenrören har ett mindre bräddavlopp till dagvattensystemet som går
längs Lindhagensgatan. Byggnaden föreslås förses med grönt tak vilket innebär
att dagvattnet fördröjs ytterligare inom fastigheten.
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Grundvatten
Grundvattnet strömmar idag ned från kringliggande höjdområdet till området
längs Lindhagengatan. Lindhagensgatan går ovanpå en svacka i berggrunden.
Längs med Lindhagensgatan strömmar grundvattnet sedan dels mot
Lindhagensplan och Rålambshovsparken och dels mot Ulvsundasjön.
Vattendelaren för de motriktade grundvattenflödena bedöms ligga tvärs
Lindhagensgatan i höjd med Kellgrensgatan, dvs något öster om planområdet.
Grundvattendelaren beror inte på någon bergtröskel utan är en så kallad
gravitationsvattendelare, dvs. tillrinningen och grundvattenbildningens storlek
bestämmer dess läge. Grundvattennivåerna inom området ligger på ca + 5,5.

Befintlig bebyggelse
Bebyggelsen i planens närområde är blandad, mycket varierad och från olika
tidsepoker. Bebyggelsen utgörs av bussdepå, köpcentrum, p-hus, äldre och ny
bostadsbebyggelse samt kontor. Det är ett ur bebyggelseperspektiv heterogent
område.
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Pågående projekt i området
Stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen är under genomförande. De
senaste 10 åren har ett flertal nya byggnader uppförts i stadsdelen framför allt i
området närmast Hornsbergsstrand och utmed Lindhagensgatan. Även området
närmast aktuellt planområde står inför stora förändringar. Ny bostads- och
kontorsbebyggelse är under uppförande på andra sidan Lindhagensgatan.
Detaljplanen och arbetsplanen för Kristinebergs trafikplats har vunnit laga
kraft. Trafikplatsen kommer inom kort att byggas om till en mindre ytkrävande
trafikplats som i huvudsak är placerad under Essingeledens bro. Genom
ombyggnationen frigörs mark för framtida bebyggelse på Kristinebergshöjden,
väster om Essingeleden.
Detaljplanearbete pågår för Hornsbergs bussdepå. Planen innehåller en ny
bussdepå med tankstation och kontorsbebyggelse direkt väster om
Essingeleden. Kontorsbebyggelsen planeras bli i motsvarande höjd som nu
aktuellt planförslag. Det är i dagsläget osäkert om det blir någon ny/ombyggd
bussdepå i området då SL, efter plansamrådet för Hornsbergs bussdepå,
försöker hitta andra lämpliga platser att lokalisera bussdepån till.
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Hornsbergs bussdepå
Kristinebergs trafikplats
Kristinebergshöjden

Karta med pågående planering i Nordvästra Kungsholmen.
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Längre söder ut på Kristinebergshöjden planeras för ytterligare bostäder mot
parken och kontor närmast Essingeleden. Det planarbetet är nu i startfasen.

Landskapsbild/stadsbild
Planområdet är beläget i en lågpunkt i ett annars relativt kuperat område med
Stadshagsklippan i nordost, Kristinebergshöjden i sydväst och Fredhäll i väster.
Höjderna är oftast glest bebyggda och har ett betydande inslag av vegetation. I
dalgångarna återfinns gator men även öppna parker som Rålambshovsparken
och Kristinebergs strandpark. Kungsholmen omgärdas nästan helt av
strandpromenader.
Aktuellt område har ett centralt läge i Stockholm, trots detta uppfattas
stadsmiljön som relativt torftig och stadslivet som lågintensivt. De långa
fasaderna och stora byggnadskropparna samt områdets kvarvarande
industrikaraktär är element som påverkar upplevelsen av området. Väster om
Essingeleden har det lokala gatunätet dålig tillgänglighet och förhindrar
passager genom området. Dominerande inslag i stadsbilden är de stora
trafiklederna, Essingeleden, Drottningholmsvägen och Lindhagensgatan som
korsar Nordvästra Kungsholmen i olika riktningar. Även den nya högre
bebyggelsen vid landsfästet till Essingeleden, den sk Brovakten (kv Glädjen 14
och Förtjusningen 1) och det höga bostadshuset i kv Lusten vid
Hornsbergsstrand är tydliga landmärken i stadsbilden. Från Västerbron utgör
även bebyggelsen i Marieberg samt bebyggelsen på Stadshagsklippan samt S.t
Göran sjukhus tydliga landmärken i stadssiluetten.

Kulturhistoriskt värdefull miljö
Alsiskan, Grönsiskan, Hämplingen m.fl.
Bostadsområdet söder om planområdet strax söder om Kellgrensgatan är av
stadsmuseet klassat som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk,
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miljömässig eller konstnärlig synpunkt (grönklassning) Bostadsområdet som
består av smalhus är uppfört runt 1939-1940.
Hornsbergs bussdepå
Nordväst om planområdet, på andra sidan Essingeleden, ligger Hornsbergs
bussdepå. Depån är uppförd under 30-talet och stadsmuseet har bedömt att den
har positiv betydelse för stadsbilden och/eller visst kulturhistoriskt värde
(gulklassning). Detaljplanearbete pågår för fastigheten Hornsbergs bussdepå.
Planarbetet innebär att nuvarande depå rivs.
Kulturlandskap
I Kristinebergs slottspark strax sydväst om planområdet finns både värdefull
kultur och naturmiljö. Kristineberg gavs som donation till fältmarskalken
Lennart Torstensson av Drottning Kristina i mitten av 1600-talet. Torstensson
lät uppföra ett trähus, en trädgård och en allé på platsen. Kristenbergs slott
byggdes på 1750-talet och flyglarna i mitten av 1800-talet. I området finns ett
antal större ekar kvar. I början av 2000-talets anlades Kristinebergs strandpark
mellan slottet och Ulvsundasjön.
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Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Kommersiell service
I planens närområde på andra sidan Essingeleden och Lindhagensgatan finns
Lindhagen Galleria med ett stort utbud av butiker och kommersiell service t.ex.
mataffär, apotek och systembolaget. Längs Lindhagensgatan finns också flera
restauranger och café.

Gator och trafik
Gatunät och biltrafik
Planområdet är omgärdat av gator och vägar. Väster om planområdet går
Essingeleden som är riksintresse, primär transsportled för farligt gods, en del
av E4/E20 och en av Sveriges mest trafikerade vägar. Essingeleden hade 2009
ca 100 000 fordon/dygn. Nordost om planområdet går Lindhagensgatan som är
huvudgatan i stadsdelen och vid trafikmätningar 2009 hade ca 9000
fordon/dygn. Sydost om planområdet går Kellgrensgatan som på aktuell
sträcka är en del av rampsystemet för Kristinebergs trafikplats. Kellgrensgatan
hade på aktuell sträcka ca 20 000 fordon/dygn vid mätningarna 2009.
Bilparkering
Det finns gatuparkering längs Lindhagensgatan även på den sträcka som går
utanför den planerade byggnaden. Under Essingeleden finns det idag två
parkeringsanläggningar i flera våningsplan, P-hus Strandbergsgatan och
Strandbergsdäcket. Tillsammans har dessa två anläggningar drygt 200
parkeringsplatser. Det finns även en parkeringsanläggning, P-hus Lindhagen, i
flera plan vid ICA Maxi på andra sidan Lindhagensgatan väster om
Essingeleden. P-hus Lindhagen har 260 p-platser.
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Gång- och cykeltrafik
I stort sett hela Lindhagensgatan har enkelriktade cykelbanor i respektive
körriktning och breda gångbanor på båda sidor. På en kort sträcka väster om
Essingeleden är cyklister hänvisade till cykelfält i körytan. Enkelriktad
cykelbana finns på höger sida om Kellgrensgatan norrut. Nordenflychtsvägen
söderut har en dubbelriktad cykelbana. I övrigt är cyklister hänvisade till
cykling i blandtrafik.
Två regionala cykelstråk möts strax öster om Lindhagensplan –
Hässelbystråket utmed Drottningholmsvägen och Norra Tvärstråket utmed
Hornsbergsstrand.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken i området är relativt god med två tunnelbanelinjer, blå linje
vid Stadshagen ca 350 meter bort och grön linje vid Kristineberg och
Thorildsplan ca 600 meter bort, och 2 busslinjer, linje 49 och 56, som går på
Lindhagensgatan. Även nattbusslinjerna 196 och 197 trafikerar
Lindhagensgatan.
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Tillgänglighet
Lindhagensgatan ligger i en dalgång mellan Stadshagsberget och
Kristinebergshöjden. Detta gör att Lindhagensgatan i stort sett är plan medan
tvärgatorna upp på höjderna har kraftiga lutningar med dålig tillgänglighet som
följd.

Störningar och risker
Luft
Luften vid planområdet är förorenad främst från trafiken på Essingeleden och
Lindhagensgatan. Miljökvalitetsnormen (MKN) för partiklar (PM10) överstigs
idag.
Buller, vibrationer
Bullerstörningarna från trafiken är stora i området, framförallt från
Essingeleden men även från Lindhagensgatan. Bullerstörningar sker även från
inflygning till Bromma.
Farligt gods
Föreslagen byggnad ligger 25 meter från Essingeleden som är klassad som
primär transportled för farligt gods. Transporter med farligt gods förekommer
också på Kellgrensgatan och Lindhagensgatan. Även Kellgrensgatan är klassad
som transportled för farligt gods i sin egenskap av av- och påfartsväg till
Essingeleden.
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Planförslag
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Projekt samverkanscentralen startade år 2007. Upprinnelsen till projektet var
dåvarande Krisberedskapsmyndighetens krisövning SAMÖ-07. Övningen
visade att länets funktioner för krishantering individuellt fungerade bra men att
det fanns brister i samverkan mellan myndigheter och organisationer för att
snabbt kunna skapa gemensam lägesuppfattning och ett resurseffektivt och
koordinerat beslutfattande. Sedan 2007 har projektet utvecklats och nu bedrivs,
under ledning av Länsstyrelsen och Stockholms stad, program för samverkan
inom regionen. En av grundbultarna för samverkan är en samverkanscentral för
några av de centrala samhällsfunktionerna. Nu aktuell plats vid
Lindhagensgatan, centralt i regionen och lätt nåbar för personal och besökare,
har funnits vara lämplig för lokalisering av samverkanscentralen.

Interiörbild från den föreslagna samverkanscentralen. Illustration: White

Planförslaget möjliggör uppförandet av en byggnad på fastigheten. Byggnaden
som föreslås är ca 30 000 m2 BTA ovan mark och 10 våningar hög.
Byggnaden föreslås innehålla kontor och brandstation samt publika lokaler i
bottenvåningarna och en takterrass. Byggnadens skala, unika innehåll och
karaktäristiska gestalt bidrar till igenkännbarhet och gör att den blir en
identifikationspunkt i staden. Fastighetens yta och storlek möjliggör en flexibel
och rationell byggnad för brandstation och kontorsytor.
Ny bebyggelse
Övergripande
Byggnaden har en för Stockholm helt egen form och volym och kommer att
utgöra en solitär i stadsrummet. Byggnadens komplexa form har skapats utifrån
platsens förutsättningar. I utbredning och höjd begränsas byggnaden av
fastighetsgränsen och riktlinjer från Bromma flygplats. De radiella
säkerhetsavstånden till Essingeleden och dess påfart ger byggnadens
volymutbredning i de nedre våningsplanen. De övre våningarna dras tillbaka
från Lindhagensgatan för att släppa in ljus. Takfoten trycks ner i söder för att
ge plats för högre vegetation på taket. Byggnaden markerar platsens tre
riktningar och relaterar till de olika skalor som finns runt omkring.
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Föreslagen byggnad sedd från Lindhagensgatan med Essingeledens bro till höger. Platsens
förutsättningar har varit utgångspunkt för byggnadens gestaltning. Säkerhetsavstånd till
Essingeleden styr byggnadens utbredning på marken. Fasaden mot Lindhagensgatan dras in
de övre våningarna för att ge ljus till gatan. Illustration: White
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Föreslagen byggnad sedd från Lindhagensgatan söder om Korsningen med Kellgrensgatan.
Illustration: White
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Byggnaden har utformats med stor omsorg om det offentliga rummet längs
Lindhagensgatan och bottenvåningarna blir publika med olika aktiviteter. Den
publika delen sträcker sig utmed hela byggnadens fasad mot Lindhagensgatan.
I entréplan finns reception, café och utställningsytor. En våning upp finns
restaurang och konferens mot Kellgrensgatan i söder.

De publika bottenvåningarna med olika verksamheter. Illustration: White
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Fasaden
Fasaden utformas som en dubbelskalfasad där det yttre skalets indelning och
mönsterverkan uttrycker en sammanhållen helhet och framhäver byggnadens
skulpturala form. Fasadmönstrets variation i skala och täthet uppfyller både
funktionella- och gestaltningsmässig krav. En större skala i lågdelen med
variationer i öppningar ansluter till människans skala i gaturummet.

Fasad mot Lindhagensgatan med olika uttryck i de publika våningarna och de övre
våningsplanen. Illustration: White

Det yttre fasadskiktet består av våningshöga fasadelement i glas med
metallprofiler. Det inre skiktet, som är det huvudsakliga klimatskalet, utformas
som utfackningsväggar med täta delar vid bjälklagskant och
undertaksinstallationer vilket medger i huvudsak rumshög glasning i hela
fasadens utsträckning. Solceller placeras på delar av fasaden.
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Fasad mot Lindhagensgatan. Fasadens övre del drar sig tillbaka och accentuerar
entrérummets fasad längs med hela Lindhagensgatan. Illustration: White

Fasad mot Essingeleden. Byggnaden har en tydlig utkragning mot Essingeledens storskalighet.
Illustration: White

Fasad mot Kellgrensgatan. En mjukare form på fasaden med en svagt kurvad fasad som slutar
vid de nedre, raka våningsplanen med publika verksamheter. Illustration: White

Taket
Taket är utformat som en takpark för att dels ge en ännu starkare identitet till
byggnaden och dels som en del i byggnadens hållbarhetsprofil. Takparken är
tänkt att användas dels av de som arbetar i byggnaden men även för
allmänheten. Takparken fyller ett antal funktioner för byggnaden, dels genom
att vara en grönskande park och dels genom att producera solenergi och öka
den biologiska mångfalden på platsen. I den södra och lägre delen av taket
finns utrymme för ett väl tilltaget jorddjup vilket möjliggör mycket vegetation
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och träd. Växter väljs så att den biologiska mångfalden gynnas och så att fåglar
och insekter trivs.

Takparken sedd från öster med Lindhagensgatan till höger, Kellgrensgatan till vänster och
Essingeleden bakom förealgen byggnad.

Takvattnet leds till den västra delen av taket där det renas och fördröjs i en
vattentrappa.
Gator och trafik
Lindhagensgatan
Lindhagensgatans lindallé fortsätter framför byggnaden. Träden är
uppstammade till fyra meter för att tillgodose fri sikt för utryckningsfordon.
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Biltrafik
All fordonstrafik in till och ut från fastigheten, så väl transporter, parkering och
utryckning, sker i fastighetens norra hörna mot Lindhagensgatan. Parkering för
den tillkommande kontorsfastigheten föreslås ske i byggnadens källarvåning.
Byggnaden planeras medvetet med få bilparkeringsplatser, ca 100-120 pplatser i garage.
Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelbanor löper utmed Lindhagensgatan. Inne på fastigheten finns
rikligt med väderskyddad cykelparkering
Tillgänglighet
Huvudentrén ligger mot Lindhagensgatan varifrån alla byggnadens delar nås.
Det finns också kompletterande entréer mot Lindhagensgatan för funktioner i
entréplanet. Angöring till den nya byggnaden sker från Lindhagensgatan.
Lindhagensgatan är relativt plan i anslutning till fastigheten däremot lutar
omgivande gator kraftigt upp mot Stadshagens tunnelbana och Kristineberg.
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Teknisk försörjning
Vattenförsörjning, spillvatten
Planområdet förses med vatten genom rundmatning av 2 st V800
vattenledningar. Dessa kommer från Lovöns vattenverk och Norsborgs
vattenverk. VA- och spillvattenledningar finns i Lindhagensgatan.
Vattenserviser från planområdet kan anslutas till befintligt ledningsnät.
För spillvatten föreslås att befintlig trycksatt servisledning i Lindhagensgatan
används.
Dagvatten
Efter fördröjning av dagvattnet inom fastigheten leds det till befintlig
dagvattenledning i Lindhagensgatan.
El/Tele/Opto
El-, tele- och optoledningar finns i Lindhagensgatan. Tillkommande fastighet
kan försörjas från befintligt nät samt kompletteras med en ny optokabel.
Energiförsörjning
Förslaget är att byggnaden ska försörjas via bergvärme och solvärme. Tak och
fasader förses med solceller eller solfångare som producerar dels elektricitet
och dels varmvatten till fastigheten. Överskott från varmvattnet kan lagras i
berggrunden och användas under vinterhalvåret då det finns värmebehov av
värme. Därutöver finns ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla i
Lindhagensgatan. Tillkommande fastighet kan anslutas till befintliga ledningar.
Räddningstjänst
Befintliga brandposter utmed Lindhagensgatan matas från vattenledning i
Lindhagensgatan. För att uppfylla kravet om maxavstånd 150 meter mellan
brandposter förbereds två nya brandposter, en i Lindhagensgatan och en intill
Essingeledens bro/Stadshagspåfarten.
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Befintliga kablar för brandsignal i Lindhagensgatan och utmed Essingeleden
påverkas inte av föreslagen byggnation.

Konsekvenser
Behovsbedömning
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL (1987:10) 5 kap
18§ eller MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver göras.
Planförslaget överensstämmer med gällande översiktplan. Planförslaget
bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar
eller förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskapseller internationell skyddsstatus. Den planerade verksamheten bedöms inte
medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa.
Planförslaget kommer inte i konflikt med utpekade riksintressen i planens
närområde.
De miljöfrågor som har betydelse för projektet har studerats under planarbetet
och redovisas nedan.
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Risker som uppstår beroende på eventuellt tillkommande verksamhet hanteras
inte i detaljplanen. Detaljplanen omöjliggör dock inte att verksamhetsspecifika
skyddsåtgärder kan genomföras.

Naturmiljö
Det finns ingen naturmiljö inom området. Det gröna tak som föreslås kommer
att utformas för att bidra till den biologiska mångfalden i området och ta om
hand om en del av stadens förorenade luft.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Planförslaget bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå
miljökvalitetsnormerna för vatten eftersom förorenande ämnen i marken tas
bort och därmed inte kommer tillföras vattenförekomsten Mälaren-Stockholm.
Dagvatten från planområdet fördröjs inom fastigheten innan avledning sker till
den allmän dagvattenledning i Lindhagensgatan. Byggherren får inte genom
val av byggnadsmaterial förorena dagvattnet med tungmetaller eller andra
miljögifter.

Stadsbild
Föreslagen byggnad kommer på grund av sin volym, form och yttre gestaltning
att bli ett tydligt och synligt landmärke i stadsdelen. Byggnaden har en för
Stockholm unik form och ett eget uttryck som mycket väl kan göra den till en
identifikationspunkt i stadsdelen. Byggnaden blir väl synlig i det omgivande
gaturummet med sin placering i korsningen mellan Lindhagensgatan och
Kellgrensgatan. Byggnaden accentuerar Lindhagensgatans funktion som
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huvudgata i den nya stadsdelen och bedöms få en positiv påverkan på
gaturummet och stadslivet.

Föreslagen byggnad i korsningen Lindhagensgatan och Kellgrensgatan. Illustration: White
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Med sitt läge nära Essingeleden blir byggnaden också ett riktmärke för alla
bilister som färdas på Essingeleden, något man kan orientera sig efter.
Byggnaden kommer att skymma lite av utblicken från Essingeleden men
istället skapas en variation i vägrummet. Byggnaden bedöms få positiv
påverkan på upplevelsen av staden från vägen.

Föreslagen byggnad sedd från Essingeleden. Illustration: White

SAMRÅDSHANDLING
DNR 2010-11724-54
SID 23 (29)

Byggnaden kommer att vara synlig från olika håll i staden, bland annat från
Västerbron. Den faller in i befintlig bebyggelsesiluett även om den reser sig
något över träden i Rålambshovsparken och bebyggelsen vid Lindhagensplan.
Det gröna taket gör både att byggnaden läses ihop med vegetationen och
accentuerar den i förhållande till annan bebyggelse med mer traditionella
takmaterial och takutforming.

Föreslagen byggnad sedd från Västerbron. Illustration: White
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Sammantaget bedöms föreslagen byggnads konsekvenser för stadsbilden bli
positiva.
Kulturhistoriskt värdefull miljö
Förslaget innebär ingen direkt påverkan på någon bebyggelse av
kulturhistoriskt värde. Däremot kommer stadsrummet runt kvarteren Alsiskan,
Grönsiskan och Hämplingen m.fl att påverkas då en mycket större
byggnadsvolym uppförs på andra sidan Kellgrensgatan. Konsekvenserna
bedöms som acceptabla.

Störningar och risker
Buller
Då platsen är kraftigt bullerstörd och det inte går att minska bullret vid källan,
dvs Essingeleden, behöver byggnaden isoleras för att undvika störningar i
inomhusmiljön. För kontorslokaler ställer BBR krav elnigt ljudklass C, 40
dB(A) ekvivalent och 55dB(A) maximal ljudnivå inomhus. I projektet gäller
dock som grund ljudklass B, 35dB(A) ekvivalent och 50dB(A) maximal
ljudnivå inomhus.
Den nya byggnaden kommer i sig att skärma av trafikbuller för byggnader
bakom den. Beräkningar har visat att avskärmande effekt kommer att erhållas
för delar av byggnaderna på andra sidan Kellgrensgatan på upp till 3 dB(A),
samt i gränderna på delar av byggnaderna utmed Lindhagensgatan på upp till 5
dB(A). Det ljud som den nya byggnaden reflekterar har vid beräkningar visat
sig ha försumbar inverkan på bebyggelsen runt omkring.
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Brandstationen kommer att ge upphov till ljudstörningar från
utryckningsfordonens signaler vid brand. Sirener planeras dock inte att
användas i normalfallet.
Luft
Av de beräkningar som gjorts framgår att haltnivån av PM10 kommer att
minska något i framtiden men att de fortfarande kommer att överstiga
miljökvalitetsnormen både som årsmedelvärde och som 90%-il för dygn.
Halterna av kvävedioxid, NO2, beräknas inte överskidas i framtidsscenariot
sannolikt beroende på minskande avgasutsläpp i framtiden.
Den föreslagna byggnaden innebär minskade halter av PM10 vid
Lindhagensgatan och bostäderna mitt emot fastigheten både för årsmedelvärde
och 90%-il av dygn. För smalhusbebyggelsen sydost om Kellgrensgatan
innebär planförslaget något förhöjda partikelnivåer för byggnaderna närmast
Essingeleden. Beräkningarna har gjorts på ett generaliserat sätt, bland annat har
husets form förenklats och det framtida urbana bakgrundspåslaget antagits vara
samma även 2030 vilket sannolikt är för högt med tanke på genomförda och ev
kommande åtgärder för att förbättra luftkvaliteten.
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Det finns små möjligheter till åtgärder för att minska partikelhalterna inom
planområdet. Då byggnaden har ett gott kollektivtrafikläge, planeras med få
bilparkeringsplatser och goda möjligheter till cykelparkering kommer
verksamheten i sig inte nämnvärt bidra till höjda partikelhalter i området.
Utanför planområdet kan åtgärder för att minska partikelhalterna genomföras.
Exempel på åtgärder är dubbdäcksförbud, hastighetssänkning, förbättring av
vägbeläggningar och intensivare renhållning av vägbanor. Vissa av dessa
åtgärder pågår t.ex. förkortad tidsperiod då dubbdäck är tillåtet,
dubbdäcksförbud på Hornsgatan och sopning av gator.
SLB redogör i sin rapport ”Vad dubbdäcksförbudet på Hornsgatan har betytt
för luftkvaliteten” för resultatet av förbudet tillsammans med regeringens
beslut att förkorta perioden då dubbdäck är tillåtet med två veckor. De resultat
som främst har betydelse för aktuellt planområdet är att de totala utsläppen av
partiklar för hela innerstaden har minska med ca 45 ton per år eller ca 20% i
jämförelse med ett nollalternativ utan förbud, en minskad bildning av PM10
och därmed lägre luftföroreningshalter dock inte tillräckligt för att klara
miljökvalitetsnormerna samt en lägre befolkningsexponering av partiklar för
Stockholmarna.
SLB-analys har också gjort en bedömning av hur en minskning av dubbdäck
kan förbättra luftkvaliteten i Nordvästra Kungsholmen. En minskning av
dubbdäcksandelen på Lindhagensgatan från dagens 70% till 50% skulle
troligen medföra att miljökvalitetsnormen för PM10 uppfylls.
Sammantaget kan sägas att de höga halter av PM 10 som finns på platsen idag
kommer att minska i framtiden dock inte i sådan omfattning att
miljökvalitetsnormerna klaras. Föreslagen byggnad innebär inte någon
försämring av luftkvaliteten inom området. För bebyggelsen på andra sidan
Lindhagensgatan förbättras luftkvaliteten i och med att föreslagen byggnad
skärmar av spridningen av partiklar. De åtgärder som kan förbättra
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luftkvaliteten ligger utanför planområdet. Flera åtgärder pågår med goda
resultat som följd.
Översvämningsrisker
Översvämningsrisken inom planområdet bedöms som liten byggnaden kommer
planeras så att verksamheten inte störs. Det är svårt att få plats med tillräcklig
infiltration för ett 100-års regn inom fastigheten varför funktioner så som
reservkraftverk måste placeras högre upp än beräknat vattenstånd vid 100-års
regn. Även transporter till och från byggnaden måste vara möjliga trots höjd
vattennivå.
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Grundvatten
Planerad lägsta nivå för byggnaden kommer att ligga lägre än grundvattennivån
vilket innebär att en vattentät konstruktion kommer att behövas. Byggnaden
planeras med en vattentät konstruktion till ungefär + 6 meter. Byggnaden
kommer att skära av större delen av grundvattenflödet i jordlagren. Detta
bedöms inte ge någon märkbar påverkan på grundvattennivåerna då
grundvattnet har möjlighet att avrinna mot sydost och Lindhagensplan istället.
Ett kontrollprogram kommer att tas fram och kontrollmätningar kommer
genomföras fram till och under byggskedet samt under en period efter att det
grundvattenpåverkande arbetet under mark är slutfört.
Farligt gods
Föreslagen byggnad ligger 25 meter från Essingeleden som är klassad som
primär transport led för farligt gods. Transporter med farligt gods förekommer
också på Kellgrensgatan och Lindhagensgatan. Även Kellgrensgatan är klassad
som transportled för farligt gods i sin egenskap av av- och påfartsväg till
Essingeleden.
Genomförd riskanalys visar att störst risk för olyckor föreligger utmed
Essingeleden. Detta beror på det stora antal transporter med farligt gods samt
den höga trafikintensiteten. Avståndet mellan Essingeleden och föreslagen
byggnad är som minst 25 meter vilket innebär att vissa olyckor, med små
konsekvensområden får en begränsad eller obefintlig påverkan mot byggnaden.
Transporter med farligt gods på Kellgrensgatan och Lindhagensgatan är
betydligt färre och risknivån är låg utmed aktuella vägavsnitt.
Genomförda beräkningar visar att risknivån är sådan att åtgärder ska prövas
utmed Essingeleden och Kellgrensgatan. Olyckor som bidrar till att höja
risknivån är främst olyckor som leder till läckage och antändning av brännbara
väskor. När det gäller risknivån utomhus utmed Kellgrensgatan bedöms
planområdet och planerad byggnad vara planerad så att människor inte lockas
att uppehålla sig utomhus utmed gatan.
Risknivån utmed Essingeleden är så hög att säkerhetshöjande åtgärder måste
genomföras för att minska eventuell påverkan på de som vistas i byggnaden.
Dessa åtgärder är:
• Fasader och fönster inom 30 meter horisontellt från Essingeleden och
27 meter i höjdled från Essingeledens vägbana utförs så att
brandspridning in i byggnaden förhindras. Fönster utförs med brandglas
eller härdat och laminerat glas. Fönster görs ej öppningsbara.
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•
•
•

Utrymning ska vara möjlig mot Kellgrensgatan och/ eller
Lindhagensgatan.
Utrymningsvägar mot Essingeleden görs återinrymningsbara.
Friskluftsintag placeras mot en sida som inte vetter mot Essingeleden.
Central nödavstängning av ventilationen ska vara möjlig i byggnaden.

Åtgärderna regleras som bestämmelser på plankartan.
Inga åtgärder avseende explosionslaster bedöms vara nödvändiga med hänsyn
till transporter av farligt gods på Essingeleden. Bedömningen baseras på den
verksamhet (kontor) som planeras och den begränsade frekvensen av
transporter lastade med större mängder explosivämnen.
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Byggnadens utformning med utkragande fasad mot Essingeleden bedöms inte
påverka risknivån i byggnaden så länge som redovisade skyddsavstånd och
åtgärder efterlevs.

Elevation mot Nordost. Föreslagen byggnad med radiella säkerhetsavstån,d 15 meter från
Essingeledens av- och påfarter (Kellgrensgatan) och 25 meter från Essingeleden. Illustration:
White

Elevation mot sydost. Föreslagen byggnad med radiellt säkerhetsavstånd 15 meter från
Essingeledens av- och påfarter (Kellgrensgatan).. Illustration: White

Inga åtgärder bedöms nödvändiga utmed Kellgrensgatan och Lindhagensgatan
med hänsyn till det begränsade antalet transporter med farligt gods på dessa
gator.
Risknivån inomhus utmed Kellgrensgatan samt inomhus- och utomhus utmed
Lindhagensgatan bedöms vara acceptabla utifrån genomförda riskberäkningar.
Inga åtgärder bedöms behöva genomföras.
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Utöver ovan angivna säkerhetshöjande åtgärder kommer byggnaden
dimensioneras för att hantera vissa typer av olyckor med hänsyn till
verksamheten. Detta skydd innebär också skydd mot vissa typer av olyckor på
Essingeleden. Dessa åtgärder hanteras av byggherren i samråd med kommande
hyresgäster.
Övriga risker
Övriga risker som är relevanta att beakta i området är hantering av etanol vid
SL:s bussdepå samt inflygning till Bromma flygplats. Vid läckage och
antändning av etanol vid lossning kan strålningsnivåer från ett stort läckage
innebära så hög värmestrålning att människor kan skadas och byggnader inom
30-40 meters håll kan antändas. Sannolikheten för olycka bedöms dock vara
låg, särskilt med tanke på planerade säkerhetsåtgärder vid tankningsplatsen.
Inga åtgärder bedöms behöva genomföras. När denna plan tas fram är det
osäkert om det blir någon tankplats vid bussdepå då SL utreder andra platser
för lokalisering av depån.
Sannolikheten för att en olycka ska ske under in- eller utflygning bedöms vara
mycket låg. Närheten till Bromma flygplats bedöms därför ej innebära krav på
riskhänsyn vid exploatering inom området annat än att följa de krav på
hinderfria ytor som Luftfartsverket kräver.
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Förorenad mark
Befintliga markföroreningar inom planområdet kommer att kartläggas
ytterligare längre fram i projektet samt kontrolleras och omhändertas i samband
med att schaktarbeten utförs. De schaktmassor som är förorenade måste
transporteras till godkänd mottagningsanläggning.

Ljusförhållanden
Föreslagen byggnads övre våningar dras tillbaka från Lindhagensgatan för att
släppa in mer ljus till gatan och allén.

Översta våningarna dras tillbaka från Lindhagensgatan för att släppa ner ljus till gatan.
Illustration: White

Föreslagen byggnad kommer vid höst- och vårdagjämning under
eftermiddagen att skugga delar av det ena bostadshuset på andra sidan
Lindhagensgatan. Även kontorshuset mitt emot kommer att skuggas i de nedre
våningarna. Även vid sommarsolstånd kommer bebyggelsen på andra sidan
Lindhagensgatan att skuggas något under sen eftermiddag.
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Skuggstudie för byggnaderna vid Lindhagensgatan. Höst- och vårdagjämning kl 12.00.
Illustration White.
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Då föreslagen byggnad ligger norr om befintlig bebyggelse i kvarteren
Alsiskan, Grönsiskan och Hämplingen innebär förslaget nästan ingen
förändring av ljusförhållandena. Själva Kellgrensgatan kommer däremot att
skuggas något av den föreslagna byggnaden sent på eftermiddagen.

Skuggstudie. Höst- och vårdagjämning kl 9.00. Illustration: White

Skuggstudie. Höst- och vårdagjämning kl 12.00. Illustration: White
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Skuggstudie. Höst- och vårdagjämning kl 15.00. Illustration: White
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Störningar under byggtiden
Tiden för byggnation av kontorsbebyggelsen uppskattas till tre år. Under den
tiden uppstår störningar för omgivningen framförallt i form av buller och
vibrationer. Störningarna uppstår främst under spåntning, pålning, borrning,
sprängning samt vid lastning och transporter av sprängsten. Då det finns
bostäder i direkt anslutning till planområdet bör arbetstiderna för bullrande
moment begränsas. Riktlinjer för buller, vibrationer m.m. ska skrivas in i
entreprenadkontrakten.
Eventuellt blir det nödvändigt att lägga om trafiken under delar av byggtiden.
Detta bedöms dock inte innebära några ytterligare störningar för omgivningen.
Samordning med övriga projekt i området, framförallt ombyggnaden av
Kristinebergsmotet bör göras för att minska eventuella störningar.

Tidplan
Plansamråd kv 1 2013
Utställning kv 3 2013
Godkännande SBN kv 4 2013
Antagande i KF kv 1 2014

