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Inledning
Handlingar
Planhandlingar
Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Där höjder förekommer
redovisas dessa i höjdsystemet RH2000. Till planen hör denna
planbeskrivning.
Utredningar
Utredningar som tagits fram under planarbetet är:
− Antikvarisk förundersökning Kv. Bojen 3, Kungsholmen, Stockholm
(Nyréns Arkitektkontor, 2013-04-08)
− Bullerutredning (ÅF Infrastructure AB, 2013-03-18)
Övrigt underlag
− Solstudie (Jägnefält Milton, 2013-02-17)
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Medverkande
Planen är framtagen av Helena Thomann på stadsbyggnadskontorets
planavdelning genom plankonsulter Sofia Westerlund och Abdallah Azam på
Nyréns Arkitektkontor AB. Medverkande bygglovarkitekt är Solveig Håll.
Planbeställare är Oscar Properties genom Fredrik Lindbergh, Ulrika Arph och
Daniel Wengelin. Beställarens arkitekt är Jägnefält Milton genom Carl
Jägnefält och Konrad Milton.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att möjliggöra bostäder och lokaler för verksamheter
genom att ändra föreskriven användning i gällande plan för fastigheten.
Marken är i gällande plan avsedd för industriändamål. Ändringen innebär ett
tillskott av ca 75-80 lägenheter. Planen innehåller även skydds- och
varsamhetsbestämmelser för fabriksbyggnadens kulturhistoriska värden.
Planförslaget innebär i ett större perspektiv en förtätning av centrala Stockholm
vilket överensstämmer med intentionerna i Promenadstaden– översiktsplan för
Stockholm.

Plandata
Läge, areal, markägoförhållanden
Planområdet omfattar fastigheten Bojen 3 i sin helhet, belägen i hörnet av
Fridhemsgatan och Industrigatan på Kungsholmen. Planområdet omfattar ca
2000 kvm och ägs av Oscar Properties.
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Västermalmsgallerian
T-Fridhemsplan
Planområdets läge markerat med en röd ring.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Enligt stadens översiktsplan, Promenadstaden, berörs det aktuella området av
strategi 1 som innebär att centrala Stockholm ska fortsätta att stärkas.
Kompletteringsbebyggelse i goda kollektivtrafiklägen ska prioriteras. Pågående
markanvändning är innerstadsbebyggelse. Att förvalta Stockholms
kulturhistoriska värden är en central del i planeringen för stadens utveckling.
Det är möjligt att göra moderna tillägg både i samspel med och i medveten
kontrast till omgivande bebyggelse utan att de grundläggande karaktärsdragen
går förlorade. Utveckling och förtätning ska huvudsakligen ske inom ramen för
den befintliga strukturen. Utgångspunkten för detta är den beskrivning av
stadens karaktärer som görs i Stockholms byggnadsordning.
Stockholms byggnadsordning
Den enhetliga höjdskalan i det sena 1800-talets stadslandskap utgör grunden
för innerstadens stadsbild och silhuett. Det sena 1800-talets stadsplanestruktur
med gatumönster, kvartersindelning, hushöjder m.m. har ett särskilt värde.
Komplettering kan företrädesvis ske på redan exploaterad, men dåligt utnyttjad
mark. En samverkan med omgivningen i fråga om skala och volym
eftersträvas.
Detaljplan
För fastigheten gäller stadsplanen 2625C, fastställd år 1943, som anger
industriellt ändamål. Byggnad får mot Industrigatan uppföras med två indragna
våningsplan ovan takfot och mot Fridhemsgatan med en indragen våning.
Högsta byggnadshöjd är 40,20 meter ovan nollplanet, i då gällande höjdsystem.
Gården får underbyggas. Befintlig byggnad mot Industrigatan är placerad
indragen i förhållande till gatan och utnyttjar därför inte hela byggrätten.
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Kulturhistorisk klassificering
Fastigheten är grönmarkerad på Stockholms Stadsmuseums karta över
kulturhistorisk klassificering i Stockholm. Det innebär att det är en fastighet
med bebyggelse som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Klassningen gäller endast byggnaden
från 1939. Tillägget från 1980 är oklassificerat.
Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljövård – Stockholms innerstad
med Djurgården.

Förutsättningar
Natur
Mark och vegetation
Marken inom fastigheten är hårdgjord med undantag för ett enstaka träd och
buskar.
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Rekreation och friluftsliv
Genom att följa Industrigatan ca 270 m nås Kungsholms strandstig; ett längre
sammanhållande natur- och rekreationsstråk längs med Karlbergssjön och
Barnhusviken och som kan förlängas till Kungsholmen runt. Inom ca 500 m
nås Kronobergsparken och Stadshagen.

Geotekniska förhållanden
Markförhållanden
Markförhållandet inom planområdet består enligt stadens geologiska karta av
berg i dagen. Området är inte beläget inom område där ras/skred kan befaras
och som skulle behöva utredas vidare.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Planområdet är beläget inom delavrinningsområdet Mälaren-Riddarfjärden för
ytvattenförekomsten Mälaren-Stockholm (SE657596-161702). Enligt VISS
maj 2013 har Mälaren god ekologisk status men uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormer som ska uppnås för övergångsvattnet är
god ekologisk status 2015 och god kemisk ytvattenstatus 2015, med
tidsundantag till 2021.

Befintlig bebyggelse
Fastigheten Bojen 3 består av två sammanbyggda byggnader. I hörnet
Fridhemsgatan/Industrigatan ligger en fabriksbyggnad uppförd 1937-39 efter
ritningar av Axel Sjögren. Fastigheten innefattade tidigare även nuvarande
Bojen 14, och den ursprungliga verksamheten var chokladtillverkning; AB
Förenade Chokladfabrikerna.
1968 köptes AB Förenade Chokladfabrikerna av Cloetta som la ner
tillverkningen i kv. Bojen och flyttade den till Östergötland. Nya Asfalt AB
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köpte därefter fastigheten och då skedde en större ombyggnad både inom
Bojen 3 och nuvarande Bojen 14 till kontor och bostadslägenheter.
1979-80 lät Nya Asfalt AB uppföra en ny kontorsbyggnad mot Industrigatan.
Arkitekt var Lars Carlsson arkitektkontor AB. Kontorsbyggnaden är uppförd
indragen från gatan och står på pelare som medger passage in till gården. De
översta våningarna är indragna som en anpassning till fabriksbyggnaden och
grannfastigheten. Fasaderna är klädda med gullackerade plåtkassetter.
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Den äldre byggnaden mot Fridhemsgatan är sex till sju våningar, beroende på
Fridhemsgatans lutning. Byggnadens konstruktion avspeglas i fasaderna med
bärande utkragande betongpelare och utfackningsväggar med fönsterband. Den
översta våningen är utformad som en indragen kungsvåning med terrasser
längs med hela östra fasaden och delar av den västra. Kortsidan mot
Industrigatan avslutas uppåt i en trekantsgavel med ett centrerat runt fönster.

Befintliga byggnader inom Bojen 3. Fabriksbyggnaden till höger och kontorsbyggnaden till
vänster.

Kulturhistoriskt värdefull miljö
Bebyggelse
I Antikvarisk förundersökning Kv. Bojen 3, Kungsholmen, 2013-04-08, har
byggnadens kulturhistoriska värde analyserats utifrån dokumentvärde och
upplevelsevärde.
Dokumentvärde
Bojen 3 har ett samhällshistoriskt värde då den är en fysisk manifestation av
den samhällsutveckling som tog fart i och med industrialiseringen och där
tidigare lyxkonsumtion snart blev tillgänglig för var och en. Produkterna som
tillverkats i lokalerna blev välkända varumärken som till viss del lever kvar
idag.
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Bojen 3 har ett industrihistoriskt värde då fabriksbyggnaden berättar om
livsmedelsindustrins framväxt. Byggnaden har en välbevarad tidstypisk
rationell industriarkitektur och konstruktion.
Bojen 3 har ett lokalhistoriskt värde då den berättar om stadens utveckling och
lokaliseringen av industrier på Kungsholmen. Största delen av Kungsholmens
industrier är i dag rivna, och de kvarvarande byggnaderna är därför viktiga att
bevara som källor till Kungsholmens historia.
Fabriksbyggnaden har ett arkitekturhistoriskt värde med sin välbevarade
tidstypiska industriarkitektur som i delar är anpassad till stadsväven och
omgivande bostadsarkitektur. Kontorsbyggnaden från slutet av 1970-talet har
likaledes välbevarad tidstypisk arkitektur som tydligt signalerar funktionen
kontor.

Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013-05-23, Dnr 2012-10291

Upplevelsevärde
Industribyggnaden har ett miljöskapande och arkitektoniskt värde med
välbevarad och enkel, tidstypisk industrikaraktär från 1930-talet. Den
långsträckta fasaden mot Fridhemsgatan med utpräglad horisontalitet
kontrasterar mot gaveln vid Industrigatan. Gaveln har istället en vertikalitet
som betonas genom den avslutande trekantsgaveln. Trekantsgaveln, en s.k.
fronton, har sin motsvarighet i bostadshuset på andra sidan gatan. Tillsammans
utgör dessa gavlar ett portmotiv till Industrigatan.
Plan- och bygglagen
Byggnaden omfattas av kap. 8:17 i plan- och bygglagen som säger att
ändringar ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till byggnadens
karaktärsdrag och tar tillvara byggnadens tekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Byggnaden får heller
inte förvanskas enligt kap 8:13.

Offentlig service och kommersiell service
I närområdet finns ett stort utbud av butiker, livsmedelsbutiker och annan
kommersiell- och offentlig service.

Gator och trafik
Gatunät
Fastigheten har ett hörnläge i Kungsholmens kvartersstruktur med angöring
både från Fridhemsgatan och Industrigatan.
Parkering
Från Fridhemsgatan nås ett befintligt parkeringsgarage med 76 platser. Från
Industrigatan nås innergården där det finns ett antal parkeringsplatser, såväl i
en öppen arkadvåning under 1980-talsbyggnaden som på innergården.
Kollektivtrafik
Tunnelbanestation Fridhemsplan ligger ca 300 m från fastigheten. Ett antal
busslinjer trafikerar Fridhemsplan.
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Tillgänglighet
Fastigheten har en samlad personentré för verksamheterna. Entrén vänder sig
mot gården som är öppen för angöring mot Industrigatan. Grannfastigheten
Bojen 14, som tidigare hört till samma fastighet, har en entré mot gården som
nås via Bojen 3.
Störningar och risker
Buller, vibrationer
Trafikbullerberäkningen (framtagen av ÅF Infrastructure AB, 2013-03-18)
visar att ljudnivåer på fasad mot Fridhemsgatan överskrider kravet för
ekvivalent ljudnivå, 55 dB(A). Detta beror främst på buller från
Klarastrandsleden och St Eriksbron.

Planförslag
Befintlig och ny bebyggelse
Den konceptuella idén i ombyggnadsförslaget är att värna Kungsholmens
historiska industrikaraktär och samtidigt göra det möjligt för bostäder och olika
verksamheter att existera tillsammans.
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Detaljplanen medger att fastigheten får inrymma bostäder, centrum och kontor.
Bottenvåningens hörnläge ska inrymma lokal för verksamhet. Genom
ombyggnaden bedöms ca 75-80 bostäder kunna inrymmas inom fastigheten.
Den äldre fabriksbyggnaden mot Fridhemsgatan får inte rivas. Den förses även
med varsamhetsbestämmelser. Indragen kungsvåning och accentuerad gavel
ska bestå.
Stommen av den yngre kontorsbyggnaden mot Industrigatan föreslås behållas
och fasaderna byggas om. Den nya fasaden mot Industrigatan ska placeras
något indragen från gatan i förhållande till fabriksbyggnaden enligt
planbestämmelse. Byggnaden ska utföras med indragna våningar för att ansluta
till intilliggande byggnader.

Illustration Bojen 3 efter ombyggnad. Bild: Oscar Properties/Jägnefält Milton
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Illustrationsplan Bojen 3. Bild: Oscar Properties/Jägnefält Milton

Sektion A-A genom byggnad mot Industrigatan. Bild: Oscar Properties/Jägnefält Milton
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Sektion B-B genom ljusgårdar. Bild: Oscar Properties/Jägnefält Milton

Sektion C-C genom fabriksbyggnad. Bild: Oscar Properties/Jägnefält Milton
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Fasad mot Fridhemsgatan. Bild: Oscar Properties/Jägnefält Milton

Fasad mot Industrigatan. Bild: Oscar Properties/Jägnefält Milton

Kulturhistoriskt värdefull miljö
Fastigheten är grönmarkerad på kartan över kulturhistorisk klassificering i
Stockholm. Det innebär att det är en fastighet med bebyggelse som är särskilt
värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Klassningen gäller endast byggnaden från 1939. Byggnaden får inte rivas och
har i planen försetts med skydds- och varsamhetsbestämmelser.
Karaktärsdrag och värden som anges i planbeskrivningen ska enligt
planbestämmelse beaktas vid ändring.
Värdefulla karaktärsdrag
− Välbevarad industriarkitektur från 1930-talet.
− Rationellt repetitiva fasader med redovisad konstruktion.
− Putsade fasader med lisenindelning och utkragande listverk.
− Fönsterband med spröjsade fönsterbågar av trä.
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−
−
−
−

Runt fönster i trekantsgaveln.
Krysshamrad, omålad betongsockel.
Kungsvåning med terrasser och räcken av stål och stålplåt.
Gaveln som accentueras i gaturummet och som korresponderar med
motstående byggnads gavelmotiv.

För mer information och bakgrund om de värdefulla karaktärsdragen se den
antikvariska förundersökningen Kv. Bojen 3, Kungsholmen, Stockholm
(framtagen av Nyréns Arkitektkontor, 2013-04-08).

Bostadsgård och rekreation
Idag används innergården delvis som parkering för kontorsverksamheten.
Gården föreslås istället omvandlas till bostadsgård för de boende i fastigheten.
Ytan närmast fasaderna föreslås bli uteplatser för de boende på bottenvåningen.
En gemensamhetsanläggning föreslås även för nyttjande av bostadsgården för
grannfastigheten Bojen 14. Förslag finns på terrass på taket till byggnaden mot
Industrigatan. Om terrass planeras på taket ska denna vara tillgänglig för
samtliga boende.
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Gator och trafik
Gatunät
Detaljplanen innebär inga förändringar i gatunätet.
Biltrafik
Infart till befintligt garage för parkering sker från Fridhemsgatan. Befintligt
garage innehåller 76 platser. Här kan parkeringen lösas såväl för de nya
lägenheterna som för verksamheternas behov.
Cykelparkering
Enligt Trafikkontorets handbok ”Cykelparkering i staden” är
cykelparkeringsnormen för bostäder 1,5 cykelparkeringar per lägenhet. Enligt
Trafikkontorets remitterande Cykelplan 2012 bör dessa parkeringstal ses över
med tanke på den kraftigt ökade cyklingen och Stockholms ambition att vara
cykelstad i världsklass.
Inom fastigheten skapas 116 cykelparkeringsplatser. De boende har tillgång till
56 väderskyddade cykelparkeringsplatser. Boende på markplan har möjlighet
att parkera sina cyklar på de egna uteplatserna.
Tillgänglighet
Fastigheten kommer ha entréer och trapphus mot både Fridhemsgatan och
Industrigatan. Utformning och placering av entréer, gårdsyta, avfallsbehållare
etc. ska ske i enlighet med handboken Stockholm - en stad för alla
(Trafikkontoret 2008). Stadens mål avseende tillgänglighet bedöms kunna
uppnås. Handikapparkering anordnas i det övre garageplanet som ligger i nivå
med gatan. Möjlighet till hiss finns till alla våningsplan, inkl. övre garageplan.
Entréer i markplan görs tillgängliga genom att ramper med godkänd lutning
och ett framkomligt material anläggs. Innergården samt lägenheterna bedöms
även vara tillgängliga.

SAMRÅDSHANDLING
DNR 2012-10291
SID 12 (17)

Teknisk försörjning
Bojen 3 och Bojen 14 har tidigare varit samma fastighet, därför finns det ett
sammanbundet ledningsnät berörda av båda fastigheterna.
Vattenförsörjning, spillvatten
Fastigheten kan anslutas till befintliga vatten- och spillvattenledningar.
Dagvatten från planområdet ska omhändertas inom den egna fastigheten enligt
stadens dagvattenstrategi. Dagvatten får endast anslutas mot befintlig
dagvattenservice efter fördröjning och samråd med Stockholm Vatten.
El/Tele
El- och teleledningar finns framdragna till fastigheten och kan anslutas till.
Hänsyn ska tas till befintliga serviceledningar inom området.
Energiförsörjning
Fjärrvärme finns i anslutning till planområdet och kan anslutas.
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Avfallshantering
Avfallshantering ska ske i enlighet med stadens riktlinjer. Angöring sker från
gatan. Hämtning av avfall sker genom fabriksbyggnadens infart mot
Fridhemsgatan, i samma nivå som gatan. Soprummet är beläget 16 meter från
infarten i övre garageplanet och är tillgängligt för de boende i fastigheten via
trapphus med hiss till garageplanet.
Räddningstjänst
Utrymningsmöjligheter bedöms vara goda. Fastigheten är utrustad med två
avskilda trapphus. Tillgänglighet för räddningsfordon på befintlig väg och
gångväg bedöms vara god.

Konsekvenser
Behovsbedömning
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL(2010) 4 kap 34§
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.
De miljöfrågor som har betydelse för projektet har studerats under planarbetet
och redovisas under respektive rubrik i planbeskrivningen.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Andelen hårdgjord yta inom området kommer inte att öka då all mark redan är
hårdgjord. Planförslaget bedöms som helhet inte förhindra att
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miljökvalitetsnormerna för vatten för ytvattenförekomsten Mälaren-Stockholm
(SE657596-161702) kan uppnås.
Dagvatten från planområdet ska i största möjliga mån omhändertas inom den
egna fastigheten enligt stadens dagvattenstrategi. Byggherren får inte genom
val av byggnadsmaterial förorena dagvattnet med tungmetaller eller andra
miljögifter.
Störningar och risker
Buller
Planerade bostäder utsätts för trafikbuller från främst vägtrafik på
Klarastrandsleden, men även vägtrafik från Industrigatan och Fridhemsgatan
samt spårtrafik mellan Karlbergs station och Stockholms central.
I utförd Bullerutredning (ÅF Infrastructure AB, 2013-03-18) redovisas
ekvivalent och maximal ljudnivå vid fasad.
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Ekvivalenta och maximala ljudnivåer från väg- och spårtrafik har beräknats
enligt de samnordiska beräkningsmodellerna, SNV Rapport 4653 för vägtrafik
och 4935 för spårtrafik. Vid mest utsatta fasad och våningsplan (mot nordöst)
uppgår ekvivalent ljudnivå till 63 dBA och maximal ljudnivå till 75 dBA.
Maximal ljudnivå från vägtrafik på Industrigatan och Fridhemsgatan har
beräknats baserat på personbilar eftersom antalet tunga fordon per dygn
understiger 200 och det då är rimligt att anta att inte fler än 5 tunga fordon
trafikerar gatorna under samma nattperiod.
44 % av lägenheterna inom Bojen 3 erhåller en ekvivalent ljudnivå vid fasad på
högst 55 dBA och mål enligt riksdagsbeslutet innehålls. För att innehålla målet
högst 55 dBA vid alla fasader för övriga lägenheter krävs höga bullerskydd
utmed Klarastrandsleden och/eller kraftig begränsning av trafikmängden. Detta
bedöms i dagsläget inte som realistiskt varför bedömningen av
bullersituationen för dessa bostäder sker utgående från avstegsfall.
För 19 % av lägenheterna kan mål enligt avstegsfall B innehållas med
föreslagen bostadsutformning och lägenhetsplanlösning. För övriga lägenheter
krävs t ex specialfönster för att innehålla målet inomhus med vädringsöppet
fönster. Genom att förse rum med specialfönster kan, beroende på ljudinfallets
riktning och bullerregnets styrka, ca 20 dB(A) dämpning av bullernivåerna
erhållas. Genom att förse ett eller flera rum i lägenheten med specialfönster kan
målet inomhus med vädringsöppet fönster innehållas. Detta är en lösning som
kan användas i begränsad omfattning i ett bostadsprojekt. I fasader mot
Fridhemsgatan där fönsterbyte inte är möjligt av antikvariska skäl kan en
speciallösning med vädringsfönster mot vädringsbart kallrum användas.
Samtliga lägenheter har tillgång till gemensam uteplats med högst 70 dBA
maximal ljudnivå.
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I fasader mot Fridhemsgatan där fönsterbyte inte är möjligt av antikvariska skäl kan en
speciallösning med vädringsfönster mot vädringsbart kallrum användas.
Principillustration: ÅF Infrastructure AB. 2013-03-18.
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Brandskydd
Enligt Storstockholms brandförsvar finns det i dagsläget inga riskobjekt i
närområdet i form av bensinstationer eller transportleder för farligt gods inom
de avstånd som Länsstyrelsen anger för att det ska beaktas i planarbetet.
Trapphusen ska ha utrymningsvägar mot både gård och gata. Inom fastigheten
har ena trapphuset utrymningsvägar mot både gård och gata medan andra
trapphuset har direkt utrymningsväg mot gata men till gård via garage och
trappa.
Luftkvalitet
Enligt Miljöförvaltningen är luftkvaliteten vid fastigheten relativt god.
Miljökvalitetsnormerna för luft klaras. Halten partiklar PM10 är 25-35 µg/m3,
att jämföra med miljökvalitetsnormen 50 µg/m3. Halten kvävedioxid är 36-48
µg/m3, att jämföra med miljökvalitetsnormen 60 µg/m3.
Övriga miljöfrågor
Energieffektiva lösningar bör väljas i så stor utsträckning som möjligt. I
Stockholms miljöprogram finns ett mål om att alla nyproducerade byggnader
på av staden markanvisad fastighet ska ha en energianvändning om högst 55
kWh/m2. För fastigheter som inte ägs av staden kan inte motsvarande krav
ställas, men fastighetsägaren bör informeras om stadens ambitioner.

Förändringar i klimatet gör att det periodvis kommer att bli varmare klimat och
kraftigare regn jämfört med idag. Skyddsåtgärder som till exempel
solavskärmning i bebyggelse, vegetation för att ge skugga och utjämna
temperaturvariationer, samt fördröjningsåtgärder för dagvatten kan behöva
övervägas.
Ljusförhållanden och lokalklimat
Detaljplanens båda byggnadsvolymer finns redan och medges i gällande plan.
Enligt genomförd skuggstudie kommer den planerade bebyggelsen inte skugga
angränsande fastigheter mer än i vad befintlig situation gör.
Ombyggnaden av den yngre kontorsbyggnaden till bostäder innebär en relativt
djup byggrätt för bostadsändamål. Planlösningarna har därför studerats noga i
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planskedet för att tillse att dagsljustillförseln blir tillräcklig för boendekvaliteten. Dagsljuslösningen har setts i sitt sammanhang, som rumssamband,
möjligheten till utblick i övrigt i lägenheten, kontrastförhållanden och inte
minst husets omgivning och läge. Lösningar har studerats i plan och modell. I
delar av vissa lägenheter sker dagsljustillförsel via atrium/ljusschakt.
Bedömningen är att kraven på dagsljustillförsel kan tillgodoses i tillräckligt
hög grad med hänsyn till befintlig byggnads förutsättningar. I en
sammanvägning anser stadsbyggnadskontoret att det finns lösningar för att
uppnå boendekvaliteter inom byggrätten.
Barnkonsekvenser
Planförslaget bedöms inte medföra negativa konsekvenser för barn då området
i dagsläget används för kontorsverksamhet. Omsorg bör läggas på
utformningen av gårdsytan för att främja användningsmöjligheten för barn som
flyttar in i byggnaderna.

Tidplan
Plansamråd
Antagande i byggnadsnämnden
Byggstart

2 kv. 2013
3 kv. 2013
4 kv. 2013
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning
Fastighetsägaren/planbeställaren, Oscar Properties, ansvarar för planens
genomförande. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för upprättande av
detaljplanen och myndighetsutövning genom planavtal med planbeställaren.
Huvudmannaskap
Planen omfattar endast kvartersmark.
Avtal
Planavtal har upprättats mellan Stadsbyggnadskontoret och Oscar Properties.
Verkan på befintliga detaljplaner
Planförslaget innebär att del av befintlig stadsplan 2625C, fastställd år 1943,
helt upphör att gälla inom planområdet.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheter, marksamfälligheter och ägoförhållanden
Planen innebär ingen förändring av fastighetsrättsliga förutsättningar.
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning för uppvärmning samt tappkall- och
tappvarmvattenledningar finns mellan fastigheterna Bojen 3 och 14.
Den nya planen medför inte att gemensamhetsanläggningen behöver förändras.
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Kan eventuellt bli aktuellt med ny gemensamhetsanläggning för gårdens
nyttjande.
Ledningsrätter
Befintlig ledningsrätt för fjärrvärme finns inom Bojen 3 till förmån för AB
Fortum Värme. Bedöms inte påverkas av den nya planen.
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Servitut
Bojen 3 och Bojen 14 har tidigare varit samma fastighet, därför är både delar
av konstruktionen, ledningsdragningen, parkeringsgarage och entréer berörda
av båda fastigheterna. När fastigheterna bildades år 2005 upprättades servitut
inom respektive fastighet som ska fortgå att gälla.
Inom fastighet Bojen 3 finns servitut till förmån för Bojen 14 för:
− Rätt att nyttja gångväg över gårdsentré från Industrigatan via
innergården.
− Rätt att bibehålla, nyttja, underhålla och förnya utfart ifrån
parkeringsutrymme.
− Rätt att bibehålla, nyttja, underhålla och förnya trappa och trapphus från
parkeringsutrymme under gård till innergården.
− Rätt att bibehålla, nyttja, underhålla och förnya de anordningar,
ingående i ett funktionellt sammanhängande system för bärande
konstruktion, tät- och skyddsskikt samt dilatationsfogar mm.
− Rätt att bibehålla, nyttja, underhålla och förnya befintliga anordningar
belägna inom den belastade fastigheten, ingående i ett funktionellt
sammanhängande system för dagvatten-, spillvatten-, el- och
teleledningar.
− Rätt till tillträde i erforderliga utrymmen i samband med tillsyn,
reparations-, underhålls- och förnyelsearbeten avseende servituten.
− Rätt att utnyttja utrymmen som utrymningsväg.
Inom fastighet Bojen 14 finns servitut till förmån för Bojen 3 för:
− Rätt att bibehålla, nyttja, underhålla och förnya kontorsentré.
− Rätt att bibehålla, nyttja, underhålla och förnya utfart ifrån
parkeringsutrymme.
− Rätt att bibehålla, nyttja, underhålla och förnya utrymme för
parkeringsändamål.
− Rätt att bibehålla, nyttja, underhålla och förnya trappa och trapphus.
− Rätt att bibehålla, nyttja, underhålla och förnya de anordningar,
ingående i ett funktionellt sammanhängande system för bärande
konstruktion, tät- och skyddsskikt samt dilatationsfogar mm.
− Rätt att bibehålla, nyttja, underhålla och förnya de anordningar,
ingående i ett funktionellt sammanhängande system för ventilation som
försörjer garagedelen.
− Rätt att bibehålla, nyttja, underhålla och förnya befintliga anordningar
belägna inom den belastade fastigheten, ingående i ett funktionellt
sammanhängande system för vatten- och värmeförsörjning.
− Rätt att bibehålla, nyttja, underhålla och förnya befintliga anordningar
belägna inom den belastade fastigheten, ingående i ett funktionellt
sammanhängande system för spillvatten-, el- och teleledningar.
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− Rätt till tillträde i erforderliga utrymmen i samband med tillsyn,
reparations-, underhålls- och förnyelsearbeten avseende servituten.
− Rätt att utnyttja utrymmen som utrymningsväg.
Några nya servitut bedöms inte behövas för att kunna genomföra den nya
planen.
Ekonomiska frågor
Enligt planavtal ska planbeställaren bekosta planarbete och stå för kostnader
för genomförande och iordningställande av kvartersmarken inom planområdet.
Eventuell flytt av ledningar eller anläggningar bekostas av planbeställaren.
Anslutningsavgifter bekostas av planbeställaren.
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Tekniska frågor
Vatten, avlopp och dagvatten
Bebyggelsen inom planområdet är påkopplad till befintliga vatten- och
avloppsledningar. Hänsyn ska tas till befintliga serviceledningar inom området.
Dagvatten från planområdet ska i största möjliga mån omhändertas inom den
egna fastigheten enligt stadens dagvattenstrategi. Dagvatten får endas anslutas
mot befintlig dagvattenservis efter samråd med Stockholms Vatten.
El, tele och fjärrvärme
Bebyggelsen inom planområdet är påkopplat till befintliga el-, tele- och
fjärrvärmeledningar. Hänsyn ska tas till befintliga servisledningar inom
planområdet. Vid projektering ska det utredas om ledningar kan vara kvar i
befintligt läge eller behöver flyttas.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft.

Nina Åman
Planchef

Helena Thomann
Planarkitekt

