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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.
Medverkande
Planen har handlagts av Renoir Danyar, stadsbyggnadskontoret.
Samrådshandlingar är framtagna av plankonsulterna Sofia Westerlund och
Martin Losos, Nyréns Arkitektkontor. Carl Michael Augustsson och Björn
Casserlöv har företrätt fastighetsägaren Fleminggatan 7AB. Åsa Kallstenius
och Lukas Narvaja, Kod Arkitekter har varit fastighetsägarens arkitekt.
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Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att medge att befintlig kontorsbyggnad får byggas på med två
ytterligare kontorsvåningar samt att bottenvåningen görs utåtriktad med
verksamhet motsvarande handel och service.

Plandata
Läge, areal, markägoförhållanden
Planområdet omfattar endast fastigheten Härolden 44, belägen vid
Fleminggatan 3- 9, på Kungsholmen. Fastigheten omfattar ca 1860 kvm och
ägs av Fleminggatan 7AB.

Planområdet, fastigheten Härolden 44 och dess läge.
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Tidigare ställningstaganden
Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm
I Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm medges planområdet som
innerstadsbebyggelse. Planområdet ingår i stenstaden där ”ny bebyggelse kan
ske på stenstadens villkor”. Den fysiska planeringen får göras mer flexibel så
att kommande etableringsbehov kan tillgodoses på ett enkelt sätt. En bärande
tanke i Promenadstaden är att byggnadernas bottenvåning ska samspela med
livet på gatan.
Detaljplan
I gällande plan Pl 8433, fastställd 1987-07-08, är marken avsedd för
kommersiellt ändamål. Genomförandetiden har gått ut.
Kommunala beslut i övrigt
Stadsbyggnadsnämnden godkände den 27 mars 2014 startpromemorian
beträffande planerad påbyggnad för rubricerad fastighet.
Riksintressen
Stockholms innerstad med Djurgården är ett område av riksintresse för
kulturmiljövården. Ett av uttrycken för riksintresset är det sena 1880-talets
stadsbyggande med esplanadsystem och gator av olika karaktär samt
stadssiluetten.
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Förutsättningar
Natur
Mark och vegetation
Fastigheten och planområdet är i sin helhet bebyggd. Även den till ytan
begränsade gården inom fastigheten är underbyggd.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Planområdet är beläget inom avrinningsområdet för ytvattenförekomsten
Mälaren-Stockholm (SE657596-161702), den som utgörs av MälarenUlvsundasjön (SE658150-162614). Enligt VISS november 2014 har MälarenStockholm som helhet god ekologisk status och uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus. Delar av vattenförekomsten, däribland Ulvsundasjön, har dock
betydligt sämre vattenkvalitet och har sannolikt en ekologisk status som är
sämre än god. Miljökvalitetsnormen som ska uppnås för vattenförekomsten är
god ekologisk status 2015 och god kemisk status 2015 med tidsfrist till 2021
(enligt 19FS 2009:36). Vattenkvaliteten kommer att behöva förbättras i
Ulvsundasjön för att uppnå miljökvalitetsnormerna.

Befintlig bebyggelse
Härolden 44, även kallad Ångpanneföreningens hus, uppfördes 1964 efter
ritningar av arkitekter Bertil Karlén och Ralph Wikner. Huset speglar tidens
intresse för ett storskaligt och massivt uttryck i stadsbilden, då arkitekturens
monumentalitet och ekonomi blev allt viktigare begrepp. Byggnadens
arkitektur är typisk för sin tid och avslutas uppåt utan någon markerad
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övergång mellan fasad och tak. Ångpanneföreningens hus uttrycker en hög
grad av rationalitet med ett tekniskt förhållningssätt och i princip ett maximalt
utnyttjande av tomten invid Fleminggatan. Det befintliga taket är platt och
försett med fläktrum i plåt.
Huset har byggts om kraftigt för ny kontorsverksamhet, till exempel år 1989
med en större tillbyggnad mot gården, dels i slutet av 2000-talet efter det att
fastigheten fått ny ägare. Stadsmuseet påpekar dock att vissa ursprungliga delar
från 1960-talet är bevarade, såsom exteriörens beklädnad i marmor,
originalfönster i trä klädda med aluminium i ursprunglig fönstersättning,
trapphus med räcken och armaturer, hissar med hisshall, glaserade tegelväggar
i bottenplan och konstverket i olikfärgat tegel vid entrén.
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Befintlig fasad (Kod Arkitekter)

Byggnadens bottenvåning har inte en tydlig publik karaktär. Fleminggatan är
24 meter bred och har en brokig karaktär där traditionella stenstadskvarter
blandas med Tekniska Nämndhuset, Trygg-Hansahuset och S:t Eriks sjukhus.
Byggnaden på grannfastigheten Härolden 1 har byggts på under 1920-talet.

Landskapsbild/stadsbild
Byggnaden ligger i mitten av kvarteret Häroldens front mot Fleminggatan och
har ett delvis iögonfallande läge från Kungsbroplan.

Kulturhistoriskt värdefull miljö
Vid Stadsmuseets besiktning 2013-06-19 bedömdes byggnaden ha ett visst
kulturhistoriskt värde och/eller en positiv betydelse för stadsbilden, vilket
innebär gul markering på klassificeringskartan. Huset är beläget inom
riksintresset Stockholms innerstad. Gårdsmiljön visar på ett sällan skådat,
historiskt stadslandskap vilket har ett särskilt kulturhistoriskt värde som inte får
påverkas i negativ riktning av en påbyggnad.

Offentlig och kommersiell service
Planområdet har ett citynära innerstadsläge med mycket god tillgång på
offentlig och kommersiell service.
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Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger i direkt anslutning till Fleminggatan, som även innehåller
markerade cykelbanor. Angöring till fastigheten kan ske från Fleminggatan,
vid anvisade platser längs gatans kantsten.
Kollektivtrafik
Planområdet har ett mycket bra kollektivtrafiknära läge i närheten av
Rådhusets tunnelbanestation, centralstationen och cityterminalen. Ett flertal
lokala busslinjer trafikerar området och hållplats finns på Fleminggatan i direkt
anslutning till fastigheten.

Planförslag
Planen medger att befintlig kontorsbyggnad får byggas på med två ytterligare
kontorsvåningar samt att bottenvåningen görs utåtriktad med verksamhet
motsvarande handelsanvändning.
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De fläktutrymmen som idag finns på taket kommer vid ombyggnaden att
integreras i påbyggnaden. Påbyggnadens glasfasad placeras med ca 40 cm
indrag i förhållande till befintligt fasadliv. Pelare ligger utanpå och landar på
konstruktionen med ytterkant i fasadliv. Påbyggnadens fasad lutar 22 grader,
vilket gör att den upplevs mindre från gatan och anpassar sig till befintliga
gavlar.

Sektion visar påbyggnad med lutande fasad mot gatan, samt befintlig byggnad skuggad.
(Kod Arkitekter)
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Föreslagen påbyggnad samt förändrad bottenvåning. (Kod Arkitekter)

Gestaltningsprinciper
Byggnadens fasad mot gatan kommer att bestå av tre delar; entréplanet,
befintlig fasad och påbyggnaden:
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1. Entréplanet, som idag är slutet mot gatan, öppnas upp med högre grad
av genomsiktlighet och utåtriktad verksamhet. Byggnadens huvudentré
markeras med nytt skärmtak.
2. Befintlig marmorinklädd fasad bevaras men rustas upp genom att
skadade delar byts ut mm.
3. Påbyggnaden blir ett nutida tillägg med en gestaltning medvetet
relaterad till befintlig fasad.

Gestaltningsprinciper mot gatan. (Kod Arkitekter)

Påbyggnadens gestaltningsprinciper mot gatan kan sammanfattas i fem punkter:
4. Tillbakadraget fasadliv. Påbyggnaden placeras ca 40 cm indraget i
förhållande till befintligt fasadliv. Takfoten tydliggör brottet mellan
befintligt och nytt. Den befintliga marmorramen markerar gränsen
mellan byggnadens tre delar.
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5. Lutning. Påbyggnadens fasad lutar in 22 grader, vilket gör att den
upplevs mindre från gatan och anpassar sig till intilliggande gavlar.
6. Bygger på befintlig struktur. Den befintliga byggnadens struktur,
fasadens vertikala element, fortsätter upp utanpå tillbyggnaden och låter
den nya konstruktionen landa på de befintliga pelarna.
7. Införandet av diagonaler. De diagonala elementen är en modern
omtolkning av strukturen. De ger byggnaden ett tydligt avslut, delar
upp glasytorna mellan vertikalerna och bryter upp den monotona
rytmen. Dessutom förstärker diagonalerna intrycket av påbyggnadens
tillbakalutning från gatan.
8. Relief i fasadytan. Fasaden upplevs i huvudsak från sidan. Den djupa
reliefen gör att påbyggnaden längs med gatan upplevs mer som en
sluten takvolym än glasfasad. Att reliefenens djup skiljer sig mellan det
vertikala och det diagonala ger en mer bearbetad känsla och ett levande
skuggspel längs med påbyggnaden.
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Påbyggnadens gestaltningsprinciper mot gården kan sammanfattas i tre
punkter:
9. Uppdelning. Påbyggnadens fasad mot gården delas upp i två delar,
avgränsade av en tredje, trapphuset, i syfte att bryta upp volymen.
10. Horisontallitet. Långa fönsterband ger påbyggnaden en tydlig
horisontallitet som skulle kunna förstärkas ytterligare av
utanpåliggande fast solavskärmning.
11. Markerat trapphus. Byggnadens befintliga trapphus fortsätter upp i
påbyggnaden vilket markeras i fasad. Den putsade kroppen bryter
igenom plåttillbyggnaden upp på taket till en sammanhållen volym med
hisstoppen. De vertikala glaspartierna följer med upp och kontrasterar
mot de horisontella hönsterbanden.

Gestaltningsprinciper mot gården. (Kod Arkitekter)
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Park
Utemiljö på gård
Till fastigheten finns en mindre underbyggd yta mot gården för utevistelse.

Gator och trafik
Gatunät
Detaljplanen medför inga förändringar av gatunätet.
Biltrafik
Parkering finns i byggnadens källarplan med infart från Fleminggatan i
bottenvåning.
Gång- och cykeltrafik
Cykelparkering finns idag på källarplan -2 och kommer att finnas även på
källarplan -1.
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Kollektivtrafik
På Fleminggatan i anslutning till fastigheten finns busshållplats, som trafikeras
av flera busslinjer.
Tillgänglighet
Byggnaden, inklusive föreslagen påbyggnad, ska vara tillgänglig för personer
med funktionshinder. Fastigheten angörs från Fleminggatan, vid markerade
angöringsplatser längs gatans kantsten. Alla våningsplan nås med hiss, inkl
källarplanet med parkering. Handikapparkering anordnas nära hissar i
källarplanet.

Teknisk försörjning
Vattenförsörjning, spillvatten
Befintliga system inom fastigheten för teknisk försörjning har kapacitet att
försörja byggnaden även efter en påbyggnad. Påbyggnaden kopplas på
befintliga system.
Befintliga fläktrum på taket ska byggas in i påbyggnaden.
Avfallshantering
Det finns soprum i entréplan vid garageinfart. Detta kommer att utökas bland
annat med tanke på ny caféverksamhet i huset.
Räddningstjänst
Sett ur ett brand- och säkerhetsperspektiv kommer konsekvenserna av en
påbyggnad av två våningsplan till befintlig byggnad inte att kräva några
särskilda åtgärder (utöver de gällande krav som ställs i Boverkets Byggregler)
för att upprätthålla personsäkerheten och egendomsskyddet i och kring
byggnadens närhet.
Utrymningsstrategin bygger på att personer rymmer ut via två av varandra
oberoende trapphus (som mynnar till det fria på Fleminggatan). Garage har
även det två av varandra oberoende utrymningsvägar. Utrymning är inte
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avhängig av räddningstjänsten då personer, enligt ovan, kan utrymma på egen
hand.
Uppställningsplats/tillgänglighet för räddningsfordon (maskinstege) finns
naturligt på Fleminggatan.
I och med att fasad på de nya våningsplanen sannolikt kommer att utgöras av
glas kommer rasrisk av densamma att beaktas vid brandprojektering.
Förestående utbyggnad av spårväg i Fleminggatan bedöms inte utgöra något
extra hot mot de personer som vistas i byggnaden, eller som kan tänkas behöva
utrymma från densamma. Detta är alltså inget som kommer att få konsekvenser
för brandprojektering av påbyggnaden.

Konsekvenser
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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 i planbeskrivningen.

Naturmiljö
Ingen naturmiljö påverkas.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Planförslaget bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå
miljökvalitetsnormerna för vatten eftersom näringsämnen eller förorenande
ämnen inte tillförs Mälaren. Dagvatten från planområdet ska så långt det är
möjligt fördröjas inom fastigheten innan avledning sker till befintlig
dagvattenledning. Vatten från avloppsledningen renas sedan vid reningsverk.
Byggherren får inte genom val av byggnadsmaterial förorena dagvattnet med
tungmetaller eller andra miljögifter.

Landskapsbild/ stadsbild
Förslagets konsekvenser för stadsbilden redovisas nedan i fotomontage.
Stadsbyggnadskontorets principiella uppfattning är att tillägg i riksintressanta
miljöer ur ett stadsbildsperspektiv mycket väl kan vara synliga och utformas på
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avvikande sätt. Utgångspunkten måste dock alltid vara att tilläggen ska tillföra
helhetsbilden positiva värden och inte förvanska egenskaper som anses värda
att bevara. Vid bedömningar av moderna tillägg är det bl.a. av betydelse hur
synlig en åtgärd är. Åtgärder som påverkar det offentliga rummet måste
utsättas för en mer omsorgsfull granskning än mindre synliga tillägg.
Påbyggnaden blir synlig både på håll i gatumiljö och nära i gårdsmiljön. De
gestaltningsprinciper som är viktiga för upplevelsens av påbyggnaden
säkerställs genom bestämmelser i planen. Påbyggnaden ska placeras indragen i
förhållande till befintligt fasadliv mot gatan och påbyggnadens fasad ska
utföras lutande inåt.
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Påbyggnaden bedöms inte påverka vare sig upplevelsen från gatumiljö eller
gårdsmiljön negativt.

Vy från luften (Kod Arkitekter)

Vy från luften (Kod Arkitekter)
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Vy från Fleminggatan (Kod Arkitekter)

Vy från Kungsbroplan (Kod Arkitekter)

Kulturhistoriskt värdefull miljö
Vid Stadsmuseets besiktning bedömdes byggnaden ha ett visst kulturhistoriskt
värde och/eller en positiv betydelse för stadsbilden, vilket innebär gul
markering på klassificeringskartan. Huset är beläget inom riksintresset
Stockholms innerstad. Gårdsmiljön visar på ett sällan skådat, historiskt
stadslandskap vilket har ett särskilt kulturhistoriskt värde som inte får påverkas
i negativ riktning av en påbyggnad.
Projekt som lyfter fram stadens befintliga helhetsvärden och samtidigt tillför
arkitektonisk kvalitet gynnar kulturhistoriska, såväl som arkitektoniska och
fastighetsekonomiska värden.
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Fasad mot gatan (Kod Arkitekter)
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Fasad mot gård (Kod Arkitekter)

Störningar och risker
Buller
Planen medger inga bostäder.
Luftkvalitet
Luftföroreningshalterna på Fleminggatan invid planområdet överstiger idag
gällande miljökvalitetsnormer för partiklar och kvävedioxider. Den föreslagna
påbyggnaden bedöms inte nämnvärt komma att försvåra utvädringen av
luftföroreningar från gaturummet.
Översvämningsrisker
En ökad exploateringsgrad inom fastigheten bedöms inte påverka
dagvattenavrinning eller grundvattenförhållanden. Planen medför inte att
andelen hårdgjord yta ökar inom fastigheten.
Strandskydd
Strandskydd återinträder inom 100 meter från strandlinje då en äldre plan
ersätts med en ny. I samband med granskning kommer stadsbyggnadskontoret
att begära upphävande av strandskydd inom planområdet hos länsstyrelsen.
Skälet för att strandskyddet inte bör gälla är att området redan är taget i anspråk
för bebyggelse. Planförslaget medför inte att allmänhetens tillträde till
strandområdet inskränks.
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Tidplan
Samråd
Granskning
Antagande

1 december 2014 – 12 januari 2015
1 kv 2015
2 kv 2015

Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning
Ansvaret för genomförande av planen vilar på stadens förvaltningar samt
fastighetsägaren.
• Stadsbyggnadskontoret ansvarar för upprättande av detaljplan samt
myndighetsutövning vid bygglovprövning.
• Fastighetsägaren Fleminggatan 7 AB svarar för genomförandet av
projektet samt utför och bekostar alla åtgärder inom kvartersmark.
Huvudmannaskap
Planen omfattar endast kvartersmark.

Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-11-25, Dnr 2013-07637

Avtal
Planavtal har upprättats mellan Stadsbyggnadskontoret och fastighetsägaren
Fleminggatan 7 AB.

Verkan på befintliga detaljplaner
Planförslaget innebär att befintlig detaljplan Pl 8433 helt upphör att gälla inom
planområdet.

Fastighetsrättsliga frågor
Planen medför ingen förändring av fastighetsrättsliga förhållanden.
Fastigheter, marksamfälligheter och ägoförhållanden
Planområdet som omfattar endast fastigheten Härolden 44, är belägen vid
Fleminggatan i Kungsholmen. Fleminggatan 7 AB är lagfaren ägare.
Användning av mark
Detaljplanen redovisar avgränsning mellan kvartersmark och allmänplats.
Härolden 44 ändrar användning från kommersiellt ändamål till
kontorsändamål.
Fastighetsbildning
Detaljplanen föranleder inga fastighetsbildningsåtgärder. För planens
genomförande krävs ingen fastighetsbildningsåtgärd.
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Servitut
Fastigheten är belastad med avtalsservitut till förmån för grannfastigheten
Härolden 1. Servitutet gäller rätt till ventilationsanläggning med tillbehör i ett
fläktrum på taket. Planerad påbyggnad av rubricerad fastighet medför inget
intrång i avtalsservitutet.

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 och avlopp
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 endast 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

Renoir Danyar
Planarkitekt

