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Bakgrund
Peab Sverige AB har inkommit med en planbeställning till stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag
som möjliggör en om- och tillbyggnad inom fastigheten Paradiset 29, f.d.
Skogaholms bageri på Lindhagensgatan. Projektet syftar till att möjliggöra
butiker och kontorslokaler i ett läge som drar fördel av både vägnät och
kollektiva kommunikationer. Förhoppningar finns om ett stort kundunderlag, vilket naturligtvis kommer att alstra en del biltrafik. Totalt omfattar
förslaget 10 500 kvm kontorsyta vilket innebär ca 700 arbetsplatser och
13 500 kvm butiksyta.
251 parkeringsplatser föreslås i tre plan för butiker och kontor. Infart till
parkeringsdäcken ska ske via Strandbergsgatan. Infart för varuintag till
samtliga butiker planeras via Nordenflychtsvägen.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen är generellt mycket positivt till planerna på arbetsplatser,
bostäder och service på nordvästra Kungsholmen. Närheten till vattnet och
det relativa centrala innerstadsläget kan göra detta till ett mycket bra och
attraktivt område i framtiden. Det finns dock ett stort problem som ideligen ställer till svårigheter i planeringen och det är att den motorvägsliknande Essingeleden med 120 000 fordon per dygn går på pelare rakt igenom området. Essingeleden alstrar buller och inandningsbara partiklar i en
omfattning som överskrider olika gällande normer för vad som kan anses
acceptabelt i en kommande tät stadsbebyggelse. När Essingeleden en gång
i tiden planerades förutsåg man knappast dessa framtida problem, eftersom
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det här var ett industriområde och trafikintensiteten dessutom var betydligt
lägre än idag.
Stadsdelsförvaltningens bedömning är att man i det långa loppet inte kan
blunda för problemen med Essingeleden över Kungsholmen och att dessa
problem kommer att accentueras ju längre planeringen av stadsbebyggelse
på nordvästra Kungsholmen framskrider. Det är bakgrunden till att Kungsholmens stadsdelsnämnd - tvärs över partigränserna - i olika sammanhang
föreslagit en utredning av möjligheten att efter Fredhällstunneln gräva ned
och överdäcka Essingeleden över Kungsholmen. Det är naturligtvis inget
enkelt projekt men ändå betydligt mindre i omfattning än t.ex. aktuella
projekt som City-tunneln och Västerleden.
Buller- och partikelproblemen när det gäller Essingeleden medför att förvaltningen har en kluven inställning till de aktuella planerna på ett handels- och butikscentrum i fastigheten Paradiset 29. Det är positivt med
satsningar i området, men man kan inte bortse från att ett sådant här handels- och butikscentrum med anknytning till Essingeleden medför ökad
biltrafik i närområdet. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) i
planärendet kommer en utbyggnad att generera en rätt kraftig trafikökning
på Lindhagensgatan jämfört med idag. Trafikökningen blir på Nordenflychtsvägen finns inte redovisad.
Halten av inandningsbara partiklar mäts ofta i halten PM10 med vilket
avses partiklar mindre än 10 µm (mikrometer = miljondels meter). Halten
PM10 överskrids redan idag i närheten av Essingeleden och en utbyggnad
enligt förslaget riskerar att ytterligare försämra situationen, dels som en
följd av påbyggnaden med 3 kontorsplan som medför att partiklarna stannar i området, dels som en följd av ökad trafik i området.
Bullernivåerna längs husfasad vid Nordenflychtsvägen kommer enligt beräkning att uppgå till 56-60 dB(A) vilket är en nivå som överskrider det
gränsvärde man satt till max 55 dB(A) vid husfasad mot bullrig sida och
med krav på en tyst sida.
I intilliggande kvarteret Eden kommer JM att bygga bostäder och stadsdelsförvaltningen planerar dessutom en förskola i fastigheten. Ytterligare
en förskola planeras i det närbelägna kv. Fröjden. Förvaltningen bedömer
att särskilt förskolan i kv. Eden kommer att ligga i utsatt bullrigt läge och
att barnens lekplats riskerar utsättas för bullernivåer som överskrider
55 db(A). Någon tyst lekyta går inte att tillskapa.
Förvaltningen ser därför med viss oro på en etablering av en handelsplats
där trafiken och varutransporter ökar och som ytterligare belastar det redan
miljöstörda området. Förvaltningen förordar att omfattningen av anlägg-
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ningen istället minskas till ett närköpcentrum framförallt för de boende i
området.
För att minimera förskolebarnens exponering av störningar från varuleveranser, bör infarten omstuderas till annat läge i kv. Paradiset.
Socialstyrelsen har nyligen publicerat en rapport som sammanställt kunskaper om partiklar och man uppmanar till att inte bygga skolor och daghem nära stora vägar där miljökvalitetsnormerna överskrids och där luftföroreningarna är stora. Partikelutsläppen från biltrafiken har också visat sig
vara mer skadliga än vad man hittills anat. Små barn som har en högre
andningsfrekvens än vuxna kan bli särskilt utsatta då de får i sig relativt
sett större mängder av föroreningar och skadliga ämnen.
En brist i miljökonsekvensutredningen är att man inte tagit med utbyggnaden av kv. Kojan med 1 200 lägenheter i förutsättningarna. Bostadsbebyggelse av den storleken kommer att medföra ökad trafik med mer luftföroreningar och buller i närområdet.
Byggplanerna för bl.a. kv. Kojan har överklagats av Vägverket ända upp
på regeringsnivå och i kv. Lustgården läggs en del av byggplanen i malpåse tills vidare just för att man inte vet hur problemen ska lösas.
Rapporter om buller har påtalat att även mycket små barn kan uppvisa skador i form av tinnitus och nedsatt hörsel och att antalet barn som drabbas
av problem ökar. Andra effekter på barn som vistas i bullriga miljöer är
koncentrationssvårigheter och sämre minnesfunktion.
En utbyggnad av ett handelscentrum som särskilt riktar sig till en bilburen
kundkrets medför en konflikt genom att ökad biltrafik och transporter ökar
problemen med såväl buller som partikelutsläpp i närområdet, och detta
måste bedömas som negativt för boende och barn i området.
Störande är även den mängd varuleveranser som ska lossas via varuintag
från Nordenflychtsvägen, då infarten kommer att ligga alldeles nära förskolan för ca 70 barn som ska byggas i kv. Eden.
Sammantaget ser stadsdelsförvaltningen med viss oro på de effekter ett
stort köpcentra skulle få för närområdet, och ser därför att en etablering
istället borde ha karaktär av lokalt närcentra för att undvika att dra till sig
stora trafikströmmar med de miljöstörningar det medför. Säkerligen blir
området mer attraktivt om man kan minska på trafikströmmarna.
__________
Bilaga: Planbeskrivning

