STADSBYGGNADSKONTORET
PLANAVDELNINGEN

Helena Hultgren
Tfn 08-508 275 45

SAMRÅDSHANDLING
DNR 2010-11724-54
2013-01-28
1(4)

Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013-01-31, Dnr 2010-11724

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Kristinebergs Slott 11 m m i
stadsdelen Kristineberg i Stockholm, S-Dp
2010-11724

Box 8314, 104 20 Stockholm. Besöksadress Fleminggatan 4
Telefon 08-508 27 300. Fax 08-508 27 170.
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

www.stockholm.se

SAMRÅDSHANDLING
DNR 2010-11724-54
SID 2 (4)

Sammanfattning
Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att, inom stadsutvecklingsområdet Nordvästra
Kungsholmen, möjliggöra nybyggnation av kontor och brandstation.
Miljöbedömning
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL eller MB att en
miljöbedömning behöver göras.
Tidplan
Plansamråd kv 1 2013
Utställning kv 3 2013
Godkännande SBN kv 4 2013
Antagande i KF kv 1 2014

Genomförande
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Där höjder förekommer redovisas dessa i höjdsystemet RH00.
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning
Stadsbyggnadskontoret upprättar detaljplan och svarar för myndighetsutövning
vid granskning av lov och bygganmälan. Lantmäterimyndigheten ansvarar för
fastighetsbildningsåtgärder efter ansökan från fastighetsägaren. Byggherren
ansvarar för genomförandet av nybyggnation samt erforderliga anläggningar
inom kvartersmark.
Exploateringsnämnden ansvarar för att avtal tecknas med SL för åtkomst av
markområdet samt för utbyggnaden av allmän plats utanför planområdet.
Avtal
Följande avtal behövs för planförslagets genomförande:
•
•
•

Överenskommelse om fastighetsreglering mm mellan staden och AB
Storstockholms lokaltrafik (SL)
Överenskommelse om genomförande mellan byggherren och
Trafikverket
Genomförandeavtal mellan berörda ledningsdragande bolag och staden

Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheter, marksamfälligheter och ägoförhållanden
Planområdet berör fastigheterna Kristinebergs slott 10 och 11 samt
Kristineberg 1:3 och 1:4. Storstockholms Lokaltrafik AB äger Kristinebergs
slott 10 och har tomträtt på Kristinebergs slott 11 och Kristineberg 1:3.
Kristineberg 1:3 och 1:4 ägs av staden.
Staden, SL och Stockholms läns landsting har 2008 ingått en uppgörelse, det
s k Huvudavtalet, som reglerar en mängd åtaganden mellan parterna bl a
gällande ansvarsfördelning, fastighets- köp och -försäljningar. Enligt
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uppgörelsen skall SL:s fastighet Kristinebergs slott 10 och tomträtterna
Kristinebergs slott 11 och Kristineberg 1:3 överlåtas till Staden.
Fastighetsplan
Genom en administrativ bestämmelse på plankartan upphör gällande
fastighetsplan för Kristinebergs slott 10 och 11 att gälla i sin helhet. Ny
fastighetsplan erfordras ej, fastighetsbildning kan ske med detaljplanen som
grund.
Fastighetsbildning
Genom avstyckning och/eller fastighetsreglering bildas en fastighet för
kontors- och brandstationsändamål.

Ekonomiska frågor
Vatten och avlopp, el och tele m.m.
Byggherren bekostar erforderliga ledningsflyttar.
Byggherren bekostar anslutningsavgifter för vatten och avlopp, el, tele mm.
Ersättning vid markförvärv/försäljning
Ersättning för marken är reglerad i ovan nämnda Huvudavtal mellan staden, SL
och Stockholmsläns landsting.
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Fastighetsbildning
Byggherren bekostar erforderlig fastighetsbildning.
Kostnader för miljöskyddsåtgärder
Byggherren ansvarar för och bekostar erforderliga miljöskyddsåtgärder.
Grönkompensation
Grönkompensation är inte aktuellt då planområdet endast berör redan
ianspråktagen kvartersmark.

Tekniska frågor
Ledningar för vatten, spill, dagvatten, fjärrvärme, fjärrkyla, gas, hög- och
lågspänningskablar, tele och opto finns i Lindhagensgatan.
Vatten och avlopp
Stockholm Vatten AB ansvarar för utbyggnaden av VA-systemet efter
överenskommelse med byggherren.
Dagvatten
Dagvatten ska så långt möjligt tas om hand inom fastigheten. Efter fördröjning
av dagvatten inom fastigheten leds det till befintlig dagvattenledning i
Lindhagensgatan. Befintlig dagvattenledning och tillhörande brunnar som
kolliderar med planerade träd i Lindhagensgatan ska läggas om.
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El/Tele
Del av befintliga lågspänningskablar inom kvartersmark utgår och del läggs
om. Det planeras två elserviser till kvartersmark som matas från befintlig
elkabel i Lindhagensgatan.
Inom kvartersmark finns befintliga telekablar för Trafikverkets anläggningar
längs med Essingebron. Dessa behöver läggs om. Läge för detta utreds. Det
planeras två teleserviser till fastigheten. En matas från befintlig telekabel i
Lindhagensgatan och en matas från omlagd telekabel. Befintliga kablar och
brunnar som kolliderar med planerade träd utmed Lindhagensgatan ska läggas
om.
Opto
Det planeras två optoserviser till kvartersmark. En matas från befintlig
optokabel i Lindhagensgatan och en matas med ny kabeldragning. Läge för ny
kabeldragning utreds.
Fjärrvärme
Fjärrvärmeservis till fastigheten kan anslutas till befintlig fjärrvärmeledning i
Lindhagensgatan.
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Fjärrkyla
Fjärrkylaservis till fastigheten kan anslutas till befintligt fjärrkylaledning i
Lindhagensgatan.
Samordning under byggtiden
En genomförandeplan ska upprättas där samordning med ombyggnaden av
trafikplats Kristineberg och övriga pågående berörda byggprojekt inom
Nordvästra Kungsholmen redovisas samt hur framkomlighet, trafiksäkerhet,
tillgänglighet och angöring ska lösas. Byggets framdrift i förhållande till
Essingeleden ska särskilt beskrivas.

Genomförandetid
Planens genomförande tid är 5 år från det planen vunnit laga kraft.

