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Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut
Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Thomas Levin
verksamhetschef

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden föreslår en reviderad detaljplan för Lustgården 6
m.m. (fd MFO) på västra Kungsholmen, som innebär att fastigheten helt
bebyggs med bostäder istället för bostäder mot Warfvinges väg och en
”skärm” av fastigheter för kommersiella lokaler utmed Lindhagensgatan
och Essingeleden. Det nya förslaget redovisas i bilaga 1. Förslaget finns
också tillgängligt på stadsbyggnadsnämndens hemsida
www.stockholm.se/sbk.
Stadsdelsnämnden yttrade sig under 2004 över förslaget i den tidigare
versionen. Nämnden tillstyrkte då enhälligt stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande (bilaga 2).
Bostadshus utmed Warfvinges väg/Kellgrensgatan är enligt stadsdelsförvaltningen möjligt. Bostadshus också utmed Lindhagensgatan mot
Essingeleden är däremot tveksamt. Avståndet mellan kvarterets sydvästra
hörn och Essingeleden är endast drygt 60 meter. Essingeleden trafikeras av
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mer än 100 000 fordon idag. Trafiken beräknas öka med upp till 15
procent i samband med trängselskatteförsöket. Samtidigt passerar
Essingeleden i detta läge omkring tio meter över Lindhagensgatan. Det är
svårt att tänka sig hur dessa hus kan utformas för att erbjuda goda
boendemiljöer, ens med förstärkta bullerskydd.
Bostadsbyggande i Stockholm är mycket angeläget. Förvaltningen vill
därför inte kategoriskt avvisa tanken på bostäder här, före det att fortsatta
utredningar enligt planförslaget slutförts. Det är dock sannolikt att radikala
åtgärder krävs för att planförslaget helt ska kunna genomföras. Förvaltningen påminner om stadsdelsnämndens enhälliga förslag i samband med
ärende om Översiktsplanen om att gräva ner/överdäcka Essingeleden. Det
minsta som kan komma att krävas är sannolikt en ”strumpa” över leden
som förhindrar buller och spridning av luftföroreningar och partiklar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom gemensam service.
Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden har beslutat om program för NV Kungsholmen i
januari 2002 där kv. Lustgården ingår. Ett senare upprättat detaljplaneförslag innebar att mark som hittills avsetts för industriändamål ändrades
till mark för kontor och bostäder. Förslaget redovisade en bebyggelse med
kontor i två fastigheter om totalt ca 13 000 m2 mot Lindhagensgatan. Mot
Warfvinges väg föreslogs två bostadshus uppföras med ca 120 respektive
140 lägenheter vardera för SKB:s och JM:s räkning.
Stadsdelsnämnden tillstyrkte under 2004 detta detaljplaneförslag. För
detaljer i nämndens beslut hänvisas till bilaga 2.
Det har senare visat sig mindre intressant att bygga så mycket
kommersiella lokaler i området som tidigare planerat. Det nya förslaget
innebär därför att JM får rätt att inom fastigheten bygga ytterligare två
fastigheter för bostäder utmed Lindhagensgatan.
I planförslaget redovisas utförligt de problem med buller och
luftföroreningar som finns i området. Planen föreslås också få en så lång
genomförandetid som 15 år, så att åtgärder för att komma till rätta med
problemen kan vidtas innan de närmast Essingeleden föreslagna
bostäderna byggs.
Förvaltningens förslag
När det gäller störningar från trafiken i första hand från Essingeleden
redovisade förvaltningen i samband med föregående remissomgång en
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problembeskrivning. Problemen med störningar från buller har inte
ändrats sedan dess, utan kan tvärtom förstärkas genom den förväntade
trafikökningen på Essingeleden i samband med trängselskatteförsöket.
Luftföroreningsproblematiken kvarstår och det handlar framför allt om
partikelhalterna.
Förvaltningen anser precis som tidigare att bostadshus utmed Warfvinges
väg/Kellgrensgatan är fullt möjligt. Bostadshus utmed Lindhagensgatan
mot Essingeleden är däremot tveksamt. Avståndet mellan närmaste fasad
och Essingeledens påfartsramp (där bilar accelererar i uppförsbacke är
som minst drygt 60 meter. Avståndet till själva leden är ca 70 meter.
Essingeleden trafikeras av mer än 100 000 fordon idag. Trafiken beräknas
öka till minst 115 000 fordon per dygn i samband med trängselskatteförsöket. Samtidigt passerar Essingeleden i detta läge omkring 10 meter
över Lindhagensgatans höjd.
Samtidigt trafikeras Lindhagensgatan efter en utbyggnad av stadsdelen
med omkring 30 000 fordon per dygn (inte 200 000 som det felaktigt står i
remissmaterialet).
Det är svårt att tänka sig hur bostadshus i detta läge skulle utformas för att
kunna erbjuda en god boendemiljö.
Bostadsbyggande i Stockholm är mycket angeläget. Förvaltningen vill
därför inte kategoriskt avvisa tanken på bostäder här, före det att fortsatta
utredningar enligt planförslaget slutförts. Det är dock sannolikt att radikala
åtgärder krävs för att planförslaget helt ska kunna genomföras. Förvaltningen påminner om stadsdelsnämndens enhälliga förslag i samband med
ärende om Översiktsplanen om att gräva ner/överdäcka Essingeleden. Det
minsta som kan komma att krävas är sannolikt en ”strumpa” över leden
eller åtminstone rejäla skärmar på sidorna av Essingeleden som minskar
buller och spridning av luftföroreningar och partiklar.
I planförslaget nämns också översiktligt ett antal åtgärder som nödvändiga
för att komma till rätta med partikelhalterna, vilka för övrigt är alltför
höga i många centrala delar av Stockholm. Stadsbyggnadsnämnden skriver
i förslaget: ”En god luftkvalitet måste kunna garanteras, exempelvis
genom minskad dubbdäcksanvändning, biltullar, speciell väghållning på
Essingeleden och Lindhagensgatan med partikelbindande salt och/eller
regelbunden våtsopning under vårvintern eller inkapsling av
Essingeleden.” Man slår också fast att bygglov för de två bostadshusen
utmed Lindhagensgatan mot Essingeleden inte kommer att ges förrän
luftkvalitetsnormerna på gatan klaras.
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Förvaltningen vill dock invända mot att normerna kan klaras genom
intensifierad gaturenhållning under vårvintern. När det gäller uppkomsten
av partiklar (PM10 m.m.) har förvaltningen förstått att den mest effektiva
åtgärden för att minska halterna är en kraftigt reducerad användning av
dubbdäck. Möjlighen kan också ändrade halkbekämpningsmetoder, med
olika typer av saltanvändning istället för sand/flis bidra positivt.
Ändrade halkbekämpningsmetoder liksom intensifierad städning är förenat
med ökade kostnader. Stadsdelsnämnden måste kompenseras om staden
beslutar att bygga bostäder så nära störningskällor att nämnden måste
förändra och intensifiera arbetssätten.
Den mest effektiva åtgärden för att helt eliminera störningarna från
Essingeleden i form av såväl buller som luftföroreningar är självklart att
gräva ner/däcka över leden, alternativt kapsla in den på något sätt.
Stadsdelsnämnden har i samband med svar på remiss om
aktualitetsprövning av Översiktsplan 99 nyligen också föreslagit att en
nedgrävning/överdäckning studeras. En mycket stor yta byggbar attraktiv
innerstadsmark skulle dessutom frigöras och andra utsatta lägen som nu är
alltför utsatta skulle bli attraktiva och möjliga att bebygga med bostäder.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
___________
Bilagor
1. Detaljplaneförslaget
2. Tjänsteutlåtande från 2004

