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HANDLINGAR
Planen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning och en genomförandebeskrivning.
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Fastigheterna Paradiset 23 och 27 i stadsdelen Stadshagen är industrifastigheter
som idag främst används som kontor och diverse verksamheter av
centrumkaraktär, samt en gymnasieskola och en mindre biltvättsanläggning.
Planen syftar till att bekräfta pågående användning, samt utreda möjligheten att
omvandla del av fastigheterna till bostäder.
PLANDATA
Planområde
Planområdet består av fastigheterna Paradiset 23 och 27 som är belägna i
stadsdelen Stadshagen på Kungsholmen i Stockholm. Öster om fastigheterna
går Strandbergsgatan och Essingeleden. I norr gränsar planområdet mot
Franzéngatan och i väster mot Nordenflychtsvägen och Nelly Sachs Park.
Längre söderut ligger Lindhagensgatan. Essingeleden är ett mycket
dominerande inslag i det omgivande stadsrummet och passerar fastigheterna på
bro ungefär 5 meter ovan marknivån på ett avstånd av 10-15 meter.

Översiktskarta. Planområdet markerat i rött
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Hela västra Kungsholmen är ett av stadens utvecklingsområden som för
närvarande byggs ut. Omvandlingen av tidigare verksamhetsområden innebär
att innerstadens front flyttas ut från Fridhemsplan till Ulvsundasjön.
Nordenflychtsvägen utgör idag gränsen mellan den nya stadsdelen med
blandad bebyggelse och de äldre industrikvarteren.
Markägoförhållanden
Paradiset 23 och 27 ägs av Fabege, genom bolaget PriFast AB.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm (antagen av
kommunfullmäktige 15 mars 2010) är området västra Kungsholmen, i vilken
fastigheterna ingår, markerat som stadsutvecklingsområde. Det övergripande
målet är att skapa en tät och stadsmässig bebyggelse med mycket god tillgång
till parker och vatten. Möjligheten att koppla samman stadsutvecklingsområdet
med andra delar av Kungsholmen uppmärksammas också.
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2011-11-16, Dnr 2010-11429

Detaljplan
Gällande detaljplan för Paradiset 23 och 27 är P1.1233 från 1933, samt
tilläggsplan Pl. 6734 från 1966 som begränsar djupbyggnadsrätten inom
kvartersmark till högst 7 meter under vidliggande gata och högst två
källarvåningar. Planområdet är avsett att användas för industriellt ändamål.
Riksintressen
Planområdet ingår i riksintresseområdet för kulturmiljövården som omfattar
hela Stockholms innerstad tillsammans med Djurgården.
Program för Nordvästra Kungsholmen
Ett fördjupat program för Nordvästra Kungsholmen godkändes av
Stadsbyggnadsnämnden i januari 2002. Programmet innebär att området
omvandlas till en stadsdel med tät innerstadsstruktur med en blandning av
arbetsplatser och bostäder. I programmet föreslås en gångpassage genom
kvarteret Paradiset för att förbinda den nya bebyggelsen, väster om
Nordenflychtsvägen, med Stadshagens tunnelbanestation.
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Bakgrund
Fabege, som äger fastigheterna Paradiset 23 och 27 genom bolaget PriFast AB,
inkom 2009-11-04 med en ansökan om planändring. Fabege ansökte år 2004
om tillfälligt bygglov i avseende att använda fastigheterna för
kontorsverksamhet då de enligt detaljplan är avsedda för industriändamål.
Ansökan om tillfällig åtgärd beviljades och fastigheterna används nu främst i
kontorsändamål.
Befintliga förhållanden
Bebyggelsen inom planområdet är uppförd under 1940- och 1950-talen i rött
fasadtegel, koppartak och fönster i band. Större om- och tillbyggnader har
gjorts under årens lopp. Mot Nordenflychtsvägen är byggnaderna 5-7 våningar
inklusive gatuplan och mot Franzengatan i 6 våningar och Strandbergsgatan i 5
våningar. Topografin längs Nordenflychtsvägen påverkar antal våningar mot
gata. Byggnaderna har källarplan, samt lokaler under gård. Paradiset 27 har sin
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kontorsentré längs Strandbergsgatan, efter vilket ett flertal verksamheter av
handelskaraktär lokaliserats i gatuplan. Även utmed Franzengatan finns
handelslokaler i gatuplan, men få entréer. Längs Nordenflychtsvägen utgör
flertalet av byggnadens ”entréer” stora lastintag. Kafé och restaurang finns i
samband med gymnasieskolans entré.

Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2011-11-16, Dnr 2010-11429

Befintlig bebyggelse ovan mark uppgår till ca 36 000 kvm bruttoarea (BTA).

Flygvy från nordväst över fastigheterna Paradiset 27 och 23

Gatuvy Nordenflychtsvägen; t v Paradiset 27 och 23; t h bebyggelse inom fastigheten Eden 1
samt Nelly Sachs park
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Gatuvy Strandbergsgatan; till vänster Paradiset 23 och 27; till höger Essingeleden

Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2011-11-16, Dnr 2010-11429

Verksamheter och företag som idag inryms i fastigheterna är diverse kontor,
distribution (Jetpak, Posten), gymnasieskola (Atleticagymnasiet), bank,
restaurang, konferens, fackhandel (Cramo, Hilti, Storel) och kiosk
(Pressbyrån). Många av de kontor som finns i fastigheterna har lokal i gatuplan
och förråd i källarplan och under gård (t.ex. Jetpak, Timblads Målerifirma,
Reitan, Solidlås).
I källarplan inom båda fastigheterna finns även en mindre biltvättsanläggning
(Dynamite Carwash) lokaliserad. Paradiset 23 innefattar tvätthall/bilvård (88
kvm), samt butik/mottagning (36 kvm) och förråd (48 kvm). Paradiset 27
innefattar tvätthall/bilvård (50 kvm), samt butik/mottagning (20 kvm). Den
service som anläggningen i övrigt erbjuder är förvaring av däck, byte och
försäljning av däck och fälgar, byte och reparationer av glas och fönster, samt
reparation av mindre plåtskador.
Förslag
Centrumändamål, bostäder och biltvätt
Planförslaget syftar till att bekräfta pågående användning och att möjliggöra för
omvandling till bostäder, samt handel eller liknande publika verksamheter i
bottenplan mot gata i ett centralt och attraktivt läge i stadsdelen.
Förslaget innebär en byggrätt för centrumändamål om cirka 22 000 kvm BTA
ovan mark, bostäder om cirka 14 000 kvm BTA och biltvätt på 280 kvm BTA
under mark. 105 lägenheter inklusive 19 radhus på tak möjliggörs i och med
planförslaget.
Planförslaget möjliggör en ombyggnad och påbyggnad av fastigheterna längs
Nordenflychtsvägen till bostäder med centrumändamål i bottenplan. Förslaget
innefattar även en ombyggnad av befintligt gårdshus inom Paradiset 27 till
bostäder. Ingen förändring av byggnaderna längs Franzengatan och
Strandbergsgatan planeras. Utbyggnad av bostäderna planeras ske i etapper.
Biltvätten som idag är lokaliserad i källarplan inom både Paradiset 23 och 27
närmast Nordenflychtsvägen, ska vid en konvertering till bostäder inom
Paradiset 23 kunna flytta hela sin verksamhet till Paradiset 27.
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Sektion Paradiset 23; gul markering visar del ombyggd till bostäder, inkl påbyggnad av
radhus i två plan. Blå markering visar del inom vilken biltvätt får lokaliseras

Sektion Paradiset 27; gul markering visar del ombyggd till bostäder, inkl påbyggnad av
radhus i tre plan. Blå markering visar del inom vilken biltvätt får lokaliseras

Påbyggnad av radhus
Inom Paradiset 23 föreslås en påbyggnad av radhus i två våningar, indragna 2
meter från fasadliv mot Nordenflychtsvägen. Indragningen utgör gemensam
loftgång varifrån radhusen har sina entréer.

Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2011-11-16, Dnr 2010-11429

Inom Paradiset 27 föreslås en påbyggnad av något större radhus i tre våningar,
indragna 5 meter från fasadliv mot samma gata. Indragningen utgör även här
loftgång varifrån radhusen har sina entréer. Loftgångens djup möjliggör
planterbar ”förgårdsmark”.

Vy längs Nordenflychtsvägen

Påbyggnad av fastigheterna innebär att befintlig takvåning rivs. Den befintliga
byggnadshöjden inom planområdet, samt inom angränsande fastigheter, har
legat till grund för påbyggnadens volym och placering i förhållande till gatan.
För att minimera påverkan på sikt- och ljusförhållanden för omgivande bebyggelse och gaturum är påbyggnaden indragen från fasadlivet.
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Fasad längs Nordenflychtsvägen, streckad linje visar befintlig fasadlinje

Bostadsgård

Bostadsgård

Typplan lägenheter

Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2011-11-16, Dnr 2010-11429

Nordenflychtsvägen

Plan påbyggnad radhus

Strandbergsgatan

Bostadsplanerna föreslås genomgående alternativt enkelsidiga mot innergård
för att uppfylla bullerkravet.
Innergården
De gårdar som berörs av konverteringen till bostäder är ett gemensamt
gårdsrum för Paradiset 23 och Paradiset 27. Idag består gårdsbjälklagen till
största delen av lanterniner som ger dagsljus åt de underliggande lokalerna. De
delar av gårdarna som ligger närmast byggnaderna längs Nordenflychtsvägen
ska ersättas av ett bjälklag anpassade i höjd till bostäderna. För Paradiset 23
ska de lägenheter som ligger i gårdens nivå även få sina entréer från denna.
Gårdsbjälklaget närmast kontoren längs Strandbergsvägen behålls som idag.
Bostadsgårdarna ska vara planterade till minst 20 % av deras storlek, med
växtbädd av minst 0.8 meter, samt innehålla minst en gemensam uteplats och
plats för lek.
Trafik
Kollektivtrafik
Planområdet har god anslutning till kollektivtrafik med både tunnelbana och
bussar. Stadshagens tunnelbanestation ligger inom cirka 250 meter från
planområdet och utmed Lindhagensgatan finns busshållplatser som trafikeras
av flera olika busslinjer.
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Gång- och cykeltrafik
Inom närområdet sker cykeltrafik på gata och utmed Lindhagensgatan finns
cykelbanor och nordöst om planområdet, längs Karlbergskanalens södra sida,
passerar Sundbybergstråket.
Som en del i den övergripande strukturen i stadsdelen möjliggörs i och med
planen en gemensamhetsanläggning med avseende på en gångförbindelse
mellan Strandbergsgatan och Nordenflychtsvägen genom Paradiset 23, för att
förbinda den nya stadsdelen med Stadshagens tunnelbanestation.
Förutsättningarna för att en gångförbindelse ska komma till stånd beror på
planeringen av Paradiset 21, angränsande fastighet längs Nordenflychtsvägen,
genom vilken gångförbindelsen föreslås passera.

Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2011-11-16, Dnr 2010-11429

Gångförbindelse mellan Strandbergsgatan och Nordenflychtsvägen genom Paradiset 23 och
21

Parkering
Parkering ska tillgodoses inom kvartersmark. Idag finns 118 parkeringsplatser i
källarplan inom Paradiset 23, med möjlighet att tillskapa ytterligare 45 platser.
Inom Paradiset 27 finns 141 parkeringsplatser i källarplan, med möjlighet att
tillskapa ytterligare 24 platser. Stadens parkeringsnorm för kontor är 5 pplatser / 1000 kvm vilket innebär cirka 110 p-platser beräknat på redovisat
förslag. Parkeringsnormen för bostäder är 1,0 / lgh, vilket innebär 105 p-platser
baserat på redovisat förslag. Totalt krävs cirka 215 platser, vilket kan innefattas
i befintlig parkeringsyta.
Erforderlig cykelparkering ska lösas inom fastigheten. Stadens
cykelparkeringsnorm för bostäder är 1,5 cykelparkering / lgh.
Angöring och inlastning
Fastigheten Paradiset 23 har två kontorsentréer, en längs Strandbergsgatan och
en längs Nordenflychtsvägen. Längs Strandbergsgatan finns flertal entréer till
lokaler i gatuplan. Angöring till fastigheten sker via garage med infart från
Nordenflychtsvägen. Lastintag finns både längs Nordenflychtsgatan och
Strandbergsgatan.
Fastigheten Paradiset 27 har kontorsentré längs Strandbergsgatan. Längs
Strandbergsgatan, och delvis Franzéngatan, finns flertal entréer till lokaler i
gatuplan. Angöring till fastigheten sker via garage med infart från
Nordenflychtsvägen.

8 (17)

S-Dp 2010-11429-54

Vid ombyggnad till bostäder, vilket planeras i etapper, och vid tillskapandet av
handel och publika lokaler i bottenplan mot Nordenflychtsvägen och
Franzéngatan, planeras att lastintag och kontorsentréer successivt flyttas till
Strandbergsgatan. Detta kan leda till en minskning av trafik och framför allt
tung trafik längs Nordenflychtsvägen. Angöring till biltvätt och parkering
kommer fortsättningsvis ske via Nordenflychtsvägen.
Friytor och rekreation
Planområdet har god tillgänglighet till rekreation utomhus, i och med sitt nära
läge till Nelly Sachs park och Kristinebergs slottspark samt den nya
strandparken vid Hornsbergs strand.
Teknisk försörjning
Fastigheten är ansluten till befintliga nät för el och fjärrvärme samt till stadens
vatten- och avloppsnät. Ombyggnader som påverkar anslutningar till
kommunala vatten- eller andra ledningsnät utförs av byggherren i samråd med
ledningsbolag på byggherrens bekostnad.
Dagvattenhanteringen ska ske i enlighet med stadens dagvattenstrategi vilket
innebär att dagvatten vid nybyggnad ska omhändertas lokalt där så kan ske. Är
det inte möjligt eller lämpligt att infiltrera, får dagvatten efter fördröjning enligt
VA-huvudmannens anvisningar avledas från fastigheten. Byggherren får inte
genom val av byggnadsmaterial förorena dagvattnet med tungmetaller eller
andra miljögifter.

Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2011-11-16, Dnr 2010-11429

Avfallshantering ska ske i enlighet med Stockholms stads riktlinjer.
Brand och säkerhet
I koppling till planområdets närhet till Essingeleden och planens ambition att
uppföra radhus på tak, vill brandförsvaret ha vidarekontakt under
projekteringen. Brandförsvaret ställer krav på brandväggar,
uppställningsplatser på gata och gård, samt möjligheten att använda olika
steglängder.
Tillgänglighet
Om- och tillbyggnader ska uppfylla gällande tillgänglighetskrav.
Trygghet och säkerhet
Med handel och publika lokaler i byggnadernas bottenvåningar ökar känslan av
trivsel och trygghet för de som rör sig längs med angränsande gator. Dessutom
bidrar även en kombination av centrumändamål och bostäder till att befolka
planområdet under dygnets alla timmar.
Skyddsrum
I kvarteret finns skyddsrum. Utrymme för skyddsrum kommer att finnas kvar
inom kvarteret.
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KVALITETS- OCH GESTALTNINGSBESKRIVNING
Syftet med kvalitets- och gestaltningsbeskrivningen är att utgöra ett styrdokument vid lovprövningen och ange en kvalitetsnivå för gestaltning av byggnader
och den yttre miljön. Ambitionen med planen är att bekräfta pågående
användning och att möjliggöra en omvandling till bostäder, samt handel eller
liknande publika verksamheter i bottenplan mot gata.
Plankartan anger bestämmelsen att vid ombyggnad till bostäder ska
utformningen följa de kvalitets- och gestaltningsprinciper som redogörs för i
planbeskrivningen.
Förändringar ska tydligt visas som tillskott i sin utformning och därmed bidra
till den befintliga bebyggelsens årsringar, dock utan att dominera.
Entrévåning
Gatuplan ska öppnas och glasas upp. Entrévåningen ska med fördel ges en
avvikande gestaltning i förhållande till fasadens övriga uttryck. Bostadsentréer
ska markeras mot gata.
Fasad
Fasadernas ursprungliga röda tegel och befintliga fönsterband ska respekteras.
För att skapa ett mer varierat uttryck ska fasaderna delas upp och ges varierad
utformning med hjälp av t.ex. balkonger, färgsättning och materialskiften.
Befintliga vertikala accenter som fasadskiften vilka visar på kvarterets
utbyggnadsetapper, samt trapphuset inom Paradiset 23 ska respekteras och
bevaras som tydliga årsringar.

Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2011-11-16, Dnr 2010-11429

Mot gården är behandling av fasaden friare.
Västra Kungsholmen, inkluderat planområdet, har en hög exploatering, vilket
resulterar i att gator och gårdar får begränsat med sol under året. För att skapa
ljusa lägenheter med goda in- och utblickar är ljusinsläpp via fasaden viktigt.
Balkong
Mot gata ska balkongerna utformas som indragningar i fasad eller som relativt
grunda balkonger, högst 1,2 meter utanför fasadliv, alternativt franska
balkonger, vilka kan ge utblickar ner mot Ulvsundasjön. Balkong mot gata
utförs med pinnräcken i stål och får inte glasas in, undantaget indragna
balkonger som vid behov kräver tätt räcke på grund av bullerskäl. Spelet med
ut- och inskjutna balkonger är till för att skapa en mer varierad och levande
gatufasad, dock utan att dominera det ursprungliga fasadlivet.
Mot gården är balkongernas utformning, storlek och placering friare. Loftgång
får anordnas enligt mått på plankartan. Dagsljusinfall och gårdarnas storlek ska
beaktas.
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Perspektiv längs Nordenflychtsvägen; fasaderna delas upp och ges ett varierat uttryck med
hjälp av utformning och placering av balkonger. I gatuplan möjliggörs lokaler för
centrumändamål av publik karaktär

Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2011-11-16, Dnr 2010-11429

Påbyggnadens utformning
Påbyggnaden, bestående av radhus på tak, utförs indragen från fasadliv mot
gata. Räcken utförs genomsiktliga. Indragning av takvåning får planteras och
nyttjas som takterrass. Tekniska utrymmen ska inrymmas inom angiven
byggnadsvolym.

Vy påbyggnad av radhus

Takvåningen ska i sin utformning kontrastera till planområdets befintliga
bebyggelse i tungt mustigt tegel. En av karaktär ”lätt” volym i glas och ljus plåt
föreslås.
Bostadsgården
Gården ska utgöra ett gemensamt rum för Paradiset 23 och 27 som ska
inrymma sittplatser för umgänge, lekmöjligheter för barn, växtlighet och en
belysning som gör det möjligt att utnyttja gården efter mörkrets inbrott. Mindre
förrådsbyggnader för skötsel- och lekutrustning får uppföras. Val av växtlighet
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ska grundas på tålighet mot klimatförändringar, möjlig dagvattenfördröjning
och svalkande effekt.

Referensbild innergård; med plantering och uppehållsytor

Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2011-11-16, Dnr 2010-11429

KONSEKVENSER FÖR MILJÖN
Behovsbedömning
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL (1987:10) 5 kap
18§ eller MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver göras.
Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan eller pågående
stadsutvecklingsprogram för Nordvästra Kungsholmen. Planförslaget bedöms
heller 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.
Buller och vibration
En bullerutredning har utförts (2011-09-30). Planområdet påverkas av buller
från biltrafik på Essingeleden (trafikmängd 145 000 fordon/ÅMD, 8% tung
trafik, hastighet 70 km/h), Nordenflychtsvägen (3000 fordon/ÅMD, 10% tung
trafk, hastighet 50 km/h) och Franzéngatan (4000 fordon/ÅMD, 10% tung
trafik, hastighet 50 km/h).
Vid fasad mot Nordenflychtsvägen är den ekvivalenta ljudnivån upp mot
63 dB(A) och mot gården högst 55 dB(A). Den maximala ljudnivån är ca 80
dB(A) mot Nordenflychtsvägen och mot gården högst 70 dB(A). Med lämplig
byggnadsutformning och lägenhetsplanlösning kan bostäder med god kvalitet
byggas om avstegsfall tillämpas.
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Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2011-11-16, Dnr 2010-11429

Ekvivalentnivåer för dygn vid fasad enligt beräkningar av Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB

För att möjliggöra god ljudmiljö förutsätts följande åtgärder:
· Lägenheterna utformas så att minst hälften av boningsrummen i varje
lägenhet får högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför fönster. (Avstegsfall
B)
· Lägenheter placerade med indrag från Nordenflychtsvägen med loftgång eller
Balkong förses med tätt räcke.
· Bostäder ska utföras så att kraven för högsta trafikbullernivå inomhus enligt
ljudklass B uppfylls.
· Externt industribuller får inte överstiga 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 55
dB(A) maximal ljudnivå nattetid utanför fönster till samtliga bostadsrum.
Övrigt:
· Gemensam uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå och 55 dB(A)
ekvivalentnivå anordnas på gården. Det finns inga krav på högsta
trafikbullernivåer på balkong när det finns tillgång till ”tyst” uteplats på annat
håll.
Med föreslagen bostadsutformning uppnås avstegfall B.
Stomljud tunnelbana
I planområdets närhet passerar tunnelbanan under jord vilket kan ge upphov till
stomljud. Luftljud i bostäder på grund av stomljud från trafik i tunnlar ska inte
överskrida 30 dB(A) maximalnivå mätt med tidskonstanten SLOW. Målen för
högsta stomljudsnivåer bedöms i planen innehållas utan speciella åtgärder.
Även målet för högsta vibrationshastighet innehålls med traditionellt
byggsystem. Väljs lättare bjälklag krävs ytterligare studier.
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Externt industribuller
I närområdet finns ett antal externa bullerkällor som genererar så kallat
industribuller, vilket utgörs av t.ex. fläktljud, inlastning/lossning etc. I planen
ska högst 40 dB(A) ekvivalentnivå och 55 dB(A) maximalnivå nattetid utanför
fönster till samtliga boningsrum uppnås. Åtgärder i form av ljudavskärmning
och/eller ljuddämpare i samband med exploatering bekostas av exploatören.
Säkerhet och risk
En inledande riskanalys avseende transporter med farligt gods på Essingeleden
(rev 2011-09-23) har upprättats. I planområdets närhet finns ett antal
verksamheter som hanterar varierande mängder med farliga ämnen och därmed
genererar transporter med farligt gods. Uppmärksammade verksamheter är
SL:s bussdepå söder om Lindhagensgatan och företag med läkemedelstillverkning, Octapharma söder om Lindhagensgatan och Biovitrum inom
Paradiset 14.
Utifrån riskinventeringen är bedömningen att det är transporter av farligt gods
på Essingeleden som kan innebära olyckshändelser med möjlig konsekvens för
det aktuella planområdet och som är relevant att beakta vad gäller risknivån för
området. De andra riskkällorna bedöms befinna sig på tillräckligt avstånd från
fastigheterna alternativt hantera begränsade mängder farligt gods att de inte
påverkar riskbilden för planområdet. Mellan de övriga riskkällorna och
fastigheterna finns det dessutom fysiska barriärer, så som byggnader.
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Då ingen förändring av byggnaderna längs Franzengatan och Strandbergsgatan
planeras, samt att planerade bostäder ligger på ett relativt stort avstånd från
Essingeleden, cirka 30 meter och i skyddat läge bakom befintlig bebyggelse,
bedöms risknivån inom området vara låg och behov av en mer detaljerad
utredning av identifierade risker i detta skede bedöms inte vara nödvändig.
Slutsatsen av genomförd analys är att det är möjligt att genomföra de
förändringar som planen avser med förutsättning att säkerhetshöjande åtgärder
vidtas för att en acceptabel risknivå ska uppnås. Med syfte att minska
konsekvenserna av identifierade risker föreslås därför följande åtgärder:
· utrymning ska vara möjlig mot trygg sida, bort från Essingeleden
· friskluftsintag placeras på trygg sida som inte vetter mot Essingeleden. I
byggnad där trygg sida inte går att åstadkommas, bör möjligheten att stänga av
ventilationen finnas
Vid nybyggnation och utvändig ombyggnad inom 35 meter från Essingeleden
(oskyddat läge) krävs ytterligare analys av riskerna på grund av planområdets
närhet till Essingeleden.
Samlokalisering
Paradiset 23 och 27 är idag industrifastigheter, men innehåller främst kontor
och verksamheter av centrumkaraktär, samt en mindre biltvättsanläggning.
Inom kvarteret har tidigare förekommit tryckeri, lager och verksamhet av
karaktär småindustri. Ursprunglig verksamhet inom Paradiset 27 var
parfymtillverkning och spiralfabrik. Angränsande fastigheter inom kvarteret,
Paradiset 21,18,14 och 19, är idag industrifastigheter. Planer att omvandla fler
av kvarterets fastigheter till bostäder finns. Fastighetsägaren till Paradiset 19
och 21 har inkommit med ansökan om planändring.
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Grundat på den bedömning som gjorts i bullerutredningen angående externt
industribuller samt i riskanalysen om aktuella riskkällor föreslås inga
skyddsavstånd i planen. Biltvätten, då lokaliserad i källarplan, bedöms inte
innebära risk för lukt- eller bullerstörning för bostäderna.
Västra Kungsholmen är ett av stadens utvecklingsområden där en
omvandlingen av tidigare verksamhetsområden ingår. Ambitionen är att
bostäder och verksamheter ska samverka för att skapa en levande stadsdel,
vilket planförslaget stödjer.
Luft
En bedömning av luftkvaliteten vid planområdet, omfattande halter av
inandningsbara partiklar (PM2,5 och PM10) har gjorts.
Luftmiljön vid fastigheterna Paradiset 23 och 27 påverkas framförallt av deras
läge intill Essingeleden. Övriga kringliggande gator, Nordenflychtsvägen,
Strandbergsgatan och Franzéngatan, har relativt lite trafik (mindre än 5000
fordon per vardagsmedeldygn).
PM2,5
Den kartläggning av halter av PM2,5 som genomfördes av Stockholms och
Uppsala läns luftvårdsförbund under år 2010 visar att miljökvalitetsnorm för
partiklar, PM2,5 klaras i hela Stockholmsregionen.
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PM10
Miljökvalitetsnormens dygnsmedelvärde för partiklar (PM10) överskrids på
Essingeleden i dagsläget och bedöms även överskridas år 2015 oavsett befintlig
eller ny bebyggelse i Paradiset 23 och 27. Orsaken till överskridandet är
haltbidraget av PM10 från det stora antalet fordon som trafikerar Essingeleden.
Halten luftföroreningar på nordvästra Kungsholmen har utretts i flera tidigare
utredningar. Den senaste utredningen, "Nordvästra Kungsholmen,
spridningsberäkningar av partiklar (PM10) år 2015, LVF 2009:6", tar hänsyn
till bebyggelsen i området både öster och väster om Essingeleden. Resultatet
från denna utredning visar att halten av PM10 i marknivå (2 m över mark) vid
planområdet ligger under miljökvalitetsnormen, samt att halterna i nivå med
Essingeleden (13 m ovan mark) överskrids längs hela ledens dragning genom
närområdet.

Beräknade PM10-halter 2 meter respektive 13 meter över mark år 2015
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Bebyggelsen inom Paradiset 23 och 27 ut med Essingeleden försvårar
utvädringen av luftföroreningar. Halterna intill fasad, på samma höjd som
leden, blir högre jämfört med platser där bebyggelse saknas. I taknivå har
luftföroreningarna dock spätts ut så pass mycket att miljökvalitetsnormen
klaras, och till följd av den skyddande fasaden ut mot Essingeleden bedöms
halten av PM10 vid gårdsfastigheten i Paradiset 27 ligga under normvärdet
både i mark- och taknivå.
Längs Nordenflychtsvägen intill planområdet klaras miljökvalitetsnormen för
PM10. Den planerade påbyggnationen i två våningsplan kan innebära en viss
försämrad utvädring av luftföroreningar från Nordenflychtsvägen, men bedöms
marginell förutsatt en fortsatt trafikmängd på mindre än 5000 fordon per
vardagsmedeldygn på Nordenflychtsvägen. Påbyggnaden påverkar inte
utvädringen av luftföroreningar från Essingeleden.
Vatten
Vattnet från planområdet går till Ulvsundasjön respektive avloppsreningsverk.
Planområdet ligger inom Bällstaviken-Ulvsundasjöns tillrinningsområde.
Bällstaviken-Ulvsundasjön är en vik av Mälaren och en s.k. vattenförekomst
enligt EU:s vattendirektiv som ska uppnå en god ekologisk status till 2021.
Östra Mälarens nuvarande status är "God". Bällstaviken-Ulvsundasjön är idag
hårt belastad av föroreningar, framförallt fosfor och kväve. Största
belastningen av fosfor och kväve kommer via Bällsta Ån. I öster mynnar
vattnet ut i Karlbergskanalen.
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Dagvattenhanteringen ska ske i enlighet med stadens dagvattenstrategi som
bland annat innebär att dagvatten vid nybyggnad ska omhändertas lokalt där så
kan ske.
Konsekvenser för barn
Viktigt är att bostadskonverteringen av byggnaderna och innergården håller
hög kvalitet och ger goda möjligheter till stimulerande lek.
Kulturmiljö
Fastigheten Paradiset 23 bebyggdes 1951 för Carl Söderbergs kolonialvaru AB.
Arkitekt S Borbals. Större om- och tillbyggnader gjordes under 1960- och 70talen. Paradiset 27 bebyggdes redan 1936 för Parfymeri E Pauli AB, men
byggnaden revs 1968. Befintlig byggnad uppfördes 1946 för CO Hallström AB
Svenska Spiralfabriken. Arkitekt CO Hallström. Nybyggnation, samt större
om- och tillbyggnader gjordes under 1950- och 1960-talen. Byggnaderna har
ett visst kulturhistoriskt värde och är av positiv betydelse för stadsbilden.
Stadsmuseet anser inte att projektet har sådan påverkan på miljön att behov av
en miljökonsekvensbedömning beträffande kulturhistoriska värden föreligger.
Klimat
Ny användning av fastigheten kan påverka möjligheterna att begränsa utsläpp
av växthusgaser. Förutsättningarna att resa med kollektivt färdmedel är dock
stora i området, då fastigheterna ligger i nära koppling till Stadshagens
tunnelbanestation. Ett flertal busslinjer, samt två regionala cykelstråk,
Sundbybergstråket och Hässelbystråket, berör även närområdet.
Genom att tillgodose stor yta för cykelparkering, samt effektiva parkeringsytor,
kan samnyttjan mellan verksamheter och bostäder främjas inom planområdet.
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För närvarande sker klimatförändringar vilket kan innebära behov av
anpassning. Pågående förändringar anses leda till att det periodvis blir varmare
och att kraftigare regn kan uppkomma jämfört med idag. I områden med tät
bebyggelse kan mycket höga temperaturer uppträda under en värmebölja,
vilket kan leda till behov av kylning. Vegetationsytor har en kylande effekt i
urbana miljöer, samt bidrar till dagvattenhanteringen i situationer med kraftiga
regn.
Planområdet är idag bebyggt och består i sin helhet av hårdgjord yta. Genom
ändrad användning till bostäder, ska bostadsgårdarna utformas med en viss
andel växtlighet för att bidra till planområdets dagvattenhanteringen och
begränsning av klimatförändringars effekter, samt tillföra sociala värden och
gynna områdets biologiska mångfald om möjligt.
Sol- och ljusförhållanden
En solstudie har tagits fram för att se konsekvenserna avseende skuggbildning
på befintliga byggnader till följd av det ombyggda kvarteret. Av solstudierna
framgår att påbyggnad av fastigheterna längs Nordenflychtsvägen medför en
marginell förändring av skuggbildningen för omgivande gator och bebyggelse i
förhållande till gällande detaljplan, men en något försämrad ljussituation för
planområdets befintliga gårdar under eftermiddag och kväll.
Under sommaren har gårdarna som vänder sig mot söder mycket goda
solförhållanden under större delen av för- och eftermiddagen. Vid
höstdagjämning är ljussituationen något sämre.
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Midsommar

kl. 12.00

kl. 15.00

kl. 18.00

befintlig bebyggelse kl. 15:00
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Höstdagjämning

kl. 12.00

kl. 15.00

kl. 18.00

befintlig bebyggelse kl. 15:00

Planområdets placering i en tät bebyggelsemiljö gynnas ljusmässigt av dess
läge längs Nordenflychtsvägen, som är en av områdets bredare gator, och vid
Nelly Sachs park. Bostadsfasaderna mot Nordenflychtsvägen får relativt
mycket sol under årets alla dagar och planområdets innergårdar är relativt stora
i relation till stadsdelens övriga gårdar och bedöms kunna uppfylla bostädernas
behov av både sol och skugga.
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