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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Förslag till detaljplan för kv. Lustgården 14, S-Dp
2006-13960-54.
Remiss från stadsbyggnadskontoret.

Förslag till beslut
Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på remissen.

Anders Carstorp
stadsdelsdirektör

Thomas Levin
verksamhetschef

Sammanfattning
Gällande detaljplan för fastigheten Lustgården 14 medger industri, men fastigheten används
idag huvudsakligen för kontor och handel. Fastighetsägaren önskar nu bygga på kontorsbyggnaden med mer kontorsyta och yta för ökad handel samt genomföra ut- och invändig
renovering. Då pågående markanvändning strider mot gällande detaljplan krävs en planändring såväl för tillbyggnaden som för den ändrade användningen.
Byggnadskomplexet består idag av nio sammanlänkade punkthus. Byggnaderna varierar i
höjd, huvudsakligen åtta eller nio våningar. Förutom kontorsverksamhet finns en större
lunchrestaurang och kommersiella lokaler i bottenvåningen. Ca 400 parkeringsplatser inryms också i fastigheten. Planförslaget innebär bl.a. att en låg befintlig byggnad längs
Lindhagensgatan rivs och ersätts av en nio våningar hög tillbyggnad som ska inrymma kontorsverksamhet och en restaurang med ca 200 platser.
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I ärendet redovisas att den planerade om och tillbyggnaden för Lustgården 14, inte kommer
att ha negativa effekter på partikelhalterna. Förvaltningen kan inte ifrågasätta den slutsatsen
om man ser till det enskilda projektet, men kan konstatera att en sammantagen analys av
effekterna av alla utbyggnader längs Lindhagensgatan, där bostadsbebyggelsen i kv Lustgården 6 ska genomföras som sista etapp, inte är gjord.
Stadsdelsförvaltningen har i övrigt inget att invända mot den föreslagna planändringen.

Ärendets beredning
Ärendet är utsänt på remiss från stadsbyggnadskontoret. Planen ska hanteras med s.k. enkelt
planförfarande och avgöras av stadsbyggnadsnämnden. Synpunkter ska ha inkommit till
stadsbyggnadskontoret senast den 24 mars.

Bakgrund
Planförslaget syftar till att ändra gällande markanvändning som industri till nuvarande användning kontor och viss handel samt möjliggöra en tillbyggnad av kontorsbyggnaden.
Längs med Lindhagensgatan ges möjlighet att uppföra en ny byggnad som utformas som en
glasad huskropp med butikslokaler och restaurang och en ny entré. Fastigheten bildar efter
ombyggnad en sammanhållen huskropp och fasad mot Lindhagensgatan i nio plan.

Förvaltningens förslag
Kv. Lustgården 14 ingår i stadsutvecklingsområdet i Nordvästra Kungsholmen, numera
Lindhagen. Ett fördjupat program godkändes av Stadsbyggnadsnämnden i januari 2002.
Programmet innebär att området omvandlas till en stadsdel med bostäder och arbetsplatser
med tät innerstadsstruktur.
Tre stora byggnadsprojekt är nu samtidigt på gång längs Lindhagensgatan. I kv. Paradiset
ska fastigheten byggas på med tre plan till sammanlagt tio våningar för att inrymma köpcentra. I kv. Lustgården 6 ska utbyggnad ske med två bostadskvarter mot Lindhagensgatan i
åtta våningar och i det föreliggande förslaget för kv. Lustgården 14 föreslås en påbyggnad
mot Lindhagensgatan i nio plan.
Den stora utbyggnaden av området innebär väsentligt ökad trafik på Lindhagensgatan från
idag 18 000 fordon per dygn till ca 32 000 när området är färdigbyggt. På Essingeleden
räknar man med 150 000 fordon per dygn när området är färdigutbyggt.
Miljökvalitetsnormen för partikelutsläpp (PM 10) överskrids idag och med den ökande trafiken är situationen efter utbyggnad kommer utsläppen att öka. I ärendet redovisas att den
planerade om och tillbyggnaden för Lustgården 14, inte kommer att ha negativa effekter på
partikelhalterna. Förvaltningen kan inte ifrågasätta den slutsatsen om man ser till det enskilda projektet, men kan konstatera att en sammantagen analys av effekterna av alla utbyggnader längs Lindhagensgatan, där bostadsbebyggelsen i kv Lustgården 6 ska genomföras som
sista etapp, inte är gjord.
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Stadsdelsförvaltningen välkomnar utvecklingen av nordvästra Kungsholmen och ser positivt på områdets framtid. En levande stadsdel förutsätter goda möjligheter för näringslivet
att utvecklas, vilket förändringarna av nordvästra Kungsholmen medför. Detta är i allt väsentligt positivt för såväl boende som företagande på Kungsholmen.

Bilagor
Planbeskrivning

