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HANDLINGAR
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna
planbeskrivning samt genomförandebeskrivning.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planen är att möjliggöra fortsatt användning av byggnaderna på
fastigheterna Lyckan 9 och 10 i form av främst kontorsverksamhet.
Annvändningen föreslås till kontorsverksamhet samt icke störande verksamhet
i form av laboratorium. Bottenvåningen mot Lindhagensgatan på fastigheten
Lyckan 10 ska inrymma lokaler för centrumändamål och i bottenvåningen på
Lyckan 9 får inrymmas lokaler för centrumändamål.
Båda fastigheterna är idag bebyggda. Byggnaderna var ursprungligen
industribyggnader som underhand byggts på och moderniserats. Idag inrymmer
de främst kontorsverksamhet som tidigare fått tillfälligt bygglov. Planen
bekräftar byggnadsvolymerna så som de ser ut idag samt de bygglov för
takpåbyggnad för teknikutrymmen, tillbyggnad samt ny byggnadsvolym på
gård som givits.

Planområdets läge på Kungsholmen markerat i rött
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PLANDATA
Planområde
Planområdet består av de för syftet berörda fastigheterna Lyckan 9 och 10 samt
gatumark på Lindhagensgatan och Nordenflychtsvägen för att ersätta gamla
planer för området. Planområdet ligger i stadsdelarna Stadshagen och
Kristineberg på Kungsholmen. Fastigheterna har adresserna Lindhagensgatan
122 -132, Hornsbergsvägen 17-19 samt Nordenflyschtsvägen 55.

Flygbild över planområde, sedan flygbilden togs har intilliggande område bebyggts med
bostäder.

Markägoförhållanden
Båda fastigheterna ägs idag av Vasakronan.

Karta med fastigheterna Lyckan 9 respektive 10 markerade i svart linje och planområdets läge
i röd linje.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm 2010
Planområdet ligger inom västra Kungsholmens stadsutvecklingsområde.
Planens genomförande bidrar till att ett av stadens fokusområden förstärks
genom att den befäster kontorslokaler för näringslivet.
Översiktplan 1999
Planområdet ingår i Nordvästra Kungsholmens stadsutvecklingsområde för en
mångfunktionell och relativt tät stadsbebyggelse.
Program
Ett program för nordvästra Kungsholmen togs fram 2002. Den aktuella
fastigheten var då inte med som del av programmet men ligger inom
programmets geografiska område. Att ändra användning från industri till
kontor ligger i linje med den utveckling som skett på nordvästra Kungsholmen
de senaste åren och som beskrivs i programmet.
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Detaljplan
För kvartersmarken är gällande detaljplan (Pl 1615) från 1935 som anger
område för industri. För gatumarken gäller detaljplan (Pl 1233) från 1933. För
både gatu- och kvartersmark gäller tilläggsplan (Tp Pl 6734) från 1967 som
begränsar djupbyggnadsrätten inom kvartersmark till högst 7 meter under
vidliggande gata och högst två källarvåningar.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Befintliga förhållanden
Byggnaderna är ursprungligen industribyggnader uppförda på 1930-talet. De
har ändrats kraftigt genom ombyggnader och påbyggnader och saknar sina
ursprungliga karaktärer. Det finns idag två släpp kvar mellan byggnaderna
genom vilka man kan urskilja de ursprungliga volymerna. I byggnaden mot
gården mellan Lyckan 9 och 10 samt mot Lindagensgatan finns idag en
restaurang. Byggnaderna inrymmer annars mestadels kontorsverksamhet som
tidigare fått tillfälligt bygglov.

Flygbild över fastigheterna, de vita huskropparna tillhör fastigheten Lyckan 10 och den röda
tillhör Lyckan 9.
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Dagens restauranglokal mot gården mellan lyckan 9 och 10 samt Lindhangensgatan. Den
högra bilden visar fasaden mot Hornsbergsvägen.

Verksamheterna i Lyckan 9 är dels kontorsverksamhet och dels
laboratorieverksamhet samt förvaring av laboratorieprodukter. I Lyckan 10
finns i bottenvåningen mot Lindhagensgatan bland annat en restaurang,
tobaksaffär och bankverksamhet. Övriga hyresgäster i fastigheten bedriver
vanlig kontorsverksamhet. Två av de större hyresgästerna har ett
provlaboratorium respektive ett provkök. Dessa två delverksamheter är inte
störande för omgivningen.

Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2011-08-24, Dnr 2010-12047

Området genomgår en intensiv utveckling från industriområde till stenstad.
Närområdet har växt i en kvarterstruktur med storgårdskvarter med främst nya
bostadshus med butikslokaler i bottenvåningen. I flera av de intilliggande
kvarteren planeras mer bostadsbebyggelse. Ett kvarter öster om fastigheterna
går Essingeleden som är transportled för farligt gods och en högt belastad
trafikled.

Ortofoto över området med fastigheterna markerade i rött. Fotot är taget under utbyggnaden
av kvarteren i nordväst.

Ny användning och bebyggelse
Planen ger byggrätt för bebyggelsen så som den ser ut idag, bekräftar
byggloven för ett nytt fläktrum samt ger möjlighet till en ny byggnadsvolym på
gården mellan Lyckan 9 och 10. Den nya byggnadsvolymen på gården kan
byggas till högst två våningar mot Lindhagensgatan.
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Den främsta förändringen mot gällande plan är kontorsanvändningen samt
möjligheten till byggnad på gården mellan Lyckan 9 och Lyckan 10, samt att
även högsta totalhöjd regleras.
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Inom den närmsta framtiden planeras gården mellan fastigheterna Lyckan 9
respektive 10 att främst användas för parkering, men planen ger möjlighet att
bebygga ytan med två våningar. Det ger möjlighet till en framtida utökning av
restaurangen och kontorsverksamheten på bekostnad av parkeringsplatser.

Illustration av möjlig överbyggnad av gård mellan Lyckan 9 och 10

Utfarterna begränsas till de som finns idag genom utfartsförbud mot framförallt
Lindhagensgatan.
I bottenvåningen mot Lindhagensgatan på Lyckan 10 ställs krav på
centrumverksamhet, i övrigt tillåts kontorsanvändning samt icke störande
verksamheter. Det vill säga verksamheter som inte stör boende i området eller
de kontorsverksamheter som finns inom fastigheten, exempelvis lättare
laboratorieverksamhet.
Vid Hornsbergsvägen ska kvartersmarken omhändertas och gestaltas för att
samspela med upprustningen av gatan, cykelparkering bör även anordnas här.
Djupbyggnadsrätten begränsas på samma sätt som i tilläggsplanen, det vill säga
sju meter under Lindhagensgatans nivå.
Friytor och rekreation
Fastigheten ligger nära Kristinebergs slottspark, den nya strandparken vid
Horsbergs strand samt i anslutning till Nelly Sachs park. Därmed finns god
tillgänglighet till friytor för rekreation utomhus.
Kollektivtrafik
I närområdet finns busshållplatser samt tunnelbanestation.
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Parkering
Efter ombyggnaden kommer Lyckan 9 att ha 33 parkeringsplatser. 17 platser
på gård mellan Lyckan 9 och Lyckan 10 och 16 platser i garage med infart från
Nordenflychtsvägen.
Lyckan 10 har 131 parkeringsplatser. 36 platser på gård med infart från
Hornsbergsvägen, 95 platser i garage med infart från Lindhagensgatan.
Sammanlagt har Lyckan 9 och 10 ett parkeringstal på 4,4 parkeringsplatser per
1000 kvm ljus BTA (bruttoarea).
Angöring
Fastigheten Lyckan 9 har två kontorsentréer, en på Nordenflychtsvägen och en
på Lindhagensgatan varav den senare utgör huvudentré till kontorsbyggnaden.
Angöring till fastigheten sker antingen via garage med infart från
Nordenflychtsvägen eller via markparkering på kvartersmark med infart från
Lindhagensgatan. Kantstensangöring sker på Nordenflychtsvägen längs med
fastigheten.
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Fastigheten Lyckan 10 har två kontorsentréer på Lindhagensgatan varav den
östra utgör huvudentré. Ytterligare en kontorsentré finns på Hornbergsvägen.
Angöring till fastigheten sker antingen via garage med infart från
Lindhagensgatan eller via parkering på kvartersmark med infart från
Hornsbergsvägen. Kantstensangöring sker på Lindhagensgatan.
Längs Lindhagensgatan finns även ett antal butiksentréer som angörs via
kantstensparkeringen där.

Illustration av in och utfarter till fastigheterna.
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Varutransporter
Lyckan 9 försörjs avseende varutransporter samt avfall via Pär Lagerkvists
gata. Fordon kommer att kunna angöra lastzon längs Pär Lagerkvists gata.
Vasakronan ska ansöka om lastzon hos Trafikkontoret. Fordonen når sedan
fastigheten via terrassbjälklag ovan gården mellan Lyckan 9 och 10.
Lyckan 10 försörjs huvudsakligen via lastintag på Hornbergsvägen. Fordon
backar in i byggnaden mot lastkaj. Vasakronan ska även ansöka om lastzon på
Lindhagensgatan vid huvudentré till kontor för att möjliggöra leverans av varor
till huvudsakligen restaurangen i byggnadens södra hörn via gården mellan
Lyckan 9 och 10. Lastzonen ger också möjlighet till leveranser till butikerna
längs Lindhagensgatan. Alternativ varuleverans till restaurangen är via den nya
lastzonen på Pär Lagerkvists väg. Detta alternativ förutsätter en ny varuhiss på
terrassbjälklaget.
Tillgänglighet
Ny bebyggelse samt utemiljöer ska vara tillgängliga för personer med
rörelsehinder. Ny bebyggelse ska följa riktlinjerna i stadens utemiljöprogram.
Teknisk försörjning
Anslutningspunkter för vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme och fjärrkyla
finns i Lindhagensgatan.
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KONSEKVENSER FÖR MILJÖN
Behovsbedömning
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL 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.
Buller
Planens genomförande innebär att tekniska anläggningar flyttas upp på tak.
Dessa anläggningar måste klara Naturvårdverkets riktvärden för externt
industribuller. Beräkningar har gjorts av LN Akustikmiljö AB, 2011-06-23. De
visar att anläggningen klarar kraven förutom när det gäller nattlig drift av
avluften.
Vasakronan ska slå av aggregaten nattetid, klockslagen för driften är ej
beslutad men brukar vara 06.00-19.00 med möjlighet till förlängd drifttid vid
övertidsarbete. Då går aggregaten endast efter behov och används inte till full
kapacitet. Vasakronan kommer att göra mätningar efter installation för att
säkerställa att riktvärdena för externt industribuller inte överskrids.
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Luftkvalitet
Enligt mätningar från 2006 överskrids inte miljökvalitetsnormen för
kvävedioxid. Mätningarna ligger i intervallet 36 - 48 µg/m³ och gränsvärdet för
kvävedioxid är 60 µg/m3.
Mätningar från 2005 för partiklar (PM10) överskrider inte, men tangerar
miljökvalitetsnormen. Mätningarna ligger i intervallet 39 - 50 µg/m3 och
gränsvärdet ligger på 50 µg/m3. Den främsta källan till höga halter av PM10
samt kvävedioxid är vägtrafiken. Formen på gaturummet påverkar halten av
luftföroreningar genom hur pass mycket genomluftning som är möjligt. Ett
smalare gaturum med högre byggnader ger sämre luftcirkulation, ett bredare
och mer öppet ger bättre luftcirkulation och därmed bättre luftkvalité.
Eftersom planen enbart innebär en ändrad användning av befintliga byggnader
så påverkas inte genomluftningen av gaturummet. Större delen av byggnaderna
används redan av olika verksamheter och trafiken bedöms inte öka i någon
större utsträckning i och med planändringen. Därför bedöms planen inte bidra
till att miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids.
Dagvatten
Dagvattenhanteringen ska ske i enlighet med stadens dagvattenstrategi som
bland annat innebär att dagvatten vid nybyggnad ska omhändertas lokalt där så
kan ske. Vid infiltration i mark är det viktigt att eventuella markföroreningar
beaktas så att vattnet som infiltreras inte sätter föroreningar i rörelse.
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MEDVERKANDE
Planhandlingarna har upprättats av planavdelningen på Stockholms
stadsbyggnadskontor genom Julia Nedersjö.
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Planchef

Julia Nedersjö
Planhandläggare

