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Kungsholmens stadsdelsnämnd

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Gångaren 16.
S-Dp 2005-19051-54
Remiss från stadsbyggnadsnämnden.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Thomas Levin
verksamhetschef

Sammanfattning
Skanska Nya Hem AB har ansökt om planändring för del av fastigheten
Gångaren 16 för att ersätta en planerad kontorsfastighet med två nya
bostadsfastigheter. Den nya detaljplanen innebär att tre bostadshus om 15
våningar med totalt ca 260 lägenheter inryms på samma yta som tidigare
medgav byggrätt för två fastigheter.
För att bostadshusen ska få plats måste en större del av kvartersmarken
bebyggas och endast mycket litet yta lämnas kvar som gård för utevistelse.
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Även en del mark som tidigare lagts ut som allmän park tas i anspråk för
bygget.
I närområdet bygger Skanska just nu två nya punkthus med ca 180
lägenheter och en tillbyggnad på den befintliga f.d. vårdskolan som ska
inrymma nya kontorslokaler. Totalt planeras således ca 440 lägenheter
vilket innebär ca 1000-1200 nya invånare och ett stort antal nya
arbetsplatser.
Den nuvarande planen med park och friytor är dimensionerad och
disponerad för en utveckling med i huvudsak kontorsbebyggelsen där krav
på tillgång till parker och grönytor är betydligt lägre.
Fler bostäder innebär också fler barn och ett ökat behov av förskoleplatser.
Man kan förvänta sig att ca 60-80 förskolebarn kan tillkomma i de nya
bostäderna och därför måste möjligheter att inrymma en ny förskola i
området studeras. I de planerade bostadshusen finns ingen möjlighet att
inrymma förskola och bristen på uteytor är ytterligare ett hinder.
Stadsdelsförvaltningen förordar därför att man arbetar om planen och
bygger två hus i litet mer kompakt utformning där en förskola kan
inrymmas i bottenvåning. Därigenom sparar man även kvarters- och
parkmark för utevistelse och lek.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom enheten för gemensam service.
Bakgrund
Ett fördjupat programarbete för Nordvästra Kungsholmen genomfördes
2000-2001. Stadsdelsnämnden ifrågasatte i sitt remissvar den höga
exploateringen av mark och parkytor med hänvisning till att
nybebyggelsen skulle medföra över 8000 nya invånare skulle bo i området
och där tillgången på grönområden och friytor skulle bli för litet för det
stora antalet invånare boende. I beslutet anfördes t.ex. att:
”för att inrymma den föreslagna volymen av bostäder, ge bättre plats för
idrott och grönområden och minska det kompakta intrycket bör högre
hushöjd prövas. Förslaget baseras på sexvåningshus.” ”Stadsbilden borde
inte störas av åttavåningshus eftersom närbelägna områden har högt
belägna hus”.
I föreliggande förslag har man rejält ökat på höjden till 15 våningar men
dessutom pressat in tre fastigheter på samma yta där tidigare planerats två
hus. Resultatet blir att mycket litet kvartersmark sparas.
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Förvaltningens synpunkter
För att få en god boendemiljö krävs tillgång till ytor för utevistelse och lek
i det nära kvarteret.
I förslaget har mycket stor del av kvartersmarken exploaterats för
bostadshusen. Gårdsytorna är mycket små och erbjuder knappast
tillräckliga utrymmen för vare sig vistelse eller lek.
De boende hänvisas därför till den lilla allmänna park som också blir de
övriga boendes enda utemiljö. Risken är uppenbar att de små ytorna blir
hårt belastade, särskilt eftersom de blir den enda närliggande utemiljön
också för arbetande i området.
I det första kvarteret om 180 lägenheter som Skanska uppför i år är över
50 % av de boende under 45 år och man kan därför förvänta sig att antalet
barn kommer att vara relativt högt.
Totalt kommer ca 1000 boende att ha sin bostad i området och då behövs
såväl den nära kvartersmarken som park och grönytor.
Den allmänna parken måste ses som tillgång för både boende och för ett
stort antal arbetande i närområdet. Någon exploatering av parkmark bör
därför inte ske.
Den tidigare planens hårda exploatering av markytorna var möjlig då den
byggde på att det i huvudsak var kontor som byggdes och behoven av
uteytor därför inte var så omfattande.
Den nya planen med bostadsbebyggelse ställer högre krav på tillgång till
friytor och grönområden. Planen bör därför omstuderas så att man ger mer
plats för uteytor i kvartersområdet. Bostadshusens utformning bör planeras
så att de medger möjlighet att inrymma en förskola med fyra avdelningar
med tillgång till uteytor.
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