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Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har begärt yttrande från bl.a. Kungsholmens
stadsdelsnämnd med anledning av ett detaljplaneförslag för fastigheterna Paradiset
23 & 27 på Nordenflychtsvägen på Västra Kungsholmen. Syftet med föreslagen
plan är att bekräfta pågående användning, samt utreda möjligheten att omvandla
delar av fastigheterna till bostäder med handel i bottenplan. Förslaget innefattar
105 lägenheter inklusive 19 radhus på tak.
Förvaltningen är positiv till föreslagen plan, som bidrar till att uppnå
översiktsplanens mål om att omdana Västra Kungsholmen från industriområde till
en stadsdel med bebyggelse för bostäder, handel och kontor.
Enligt förvaltningen är det av stor vikt att det anläggs lekmöjligheter inom de
planerade bostadsgårdarna. Intilliggande Nelly Sachs park är redan idag utsatt för
hårt besökstryck då den används som förskolegård till två förskolor samt är allmän
lekpark och rekreationsområde.
Med hänsyn till de många barn och övriga boenden som vistas i området, anser
förvaltningen, att det är viktigt att störningar under byggtiden minimeras.

www.stockholm.se/kungsholmen
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Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret har begärt yttrande från bl.a. Kungsholmens
stadsdelsnämnd med anledning av ett detaljplaneförslag för fastigheten Paradiset
23 & 27 på Nordenflychtsvägen på Västra Kungsholmen.
Planförslaget visas under tiden 28 november 2011 till 9 januari 2012 i Tekniska
Nämndhuset på Fleminggatan 4, på Kungsholmens stadsdelsförvaltning på Sankt
Eriksgatan 47 samt på stadsbyggnadskontorets hemsida www.stockholm.se/sbk.
Synpunkter på planförslaget ska skriftligen lämnas till stadsbyggnadskontoret
senast den 9 januari 2012. Stadsdelsnämnden har erhållit förlängd remisstid.
Paragrafen justeras omedelbart.
I Promenadstaden – Översiktplan för Stockholm (2010) är området Västra
Kungsholmen, inom vilken fastigheterna ingår, markerat som
stadsutvecklingsområde. Målet för området 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. Även i det fördjupade programmet för Nordvästra
Kungsholmen (2002) anges att området ska omvandlas till en stadsdel med tät
innerstadsstruktur med en blandning av arbetsplatser och bostäder. Fabege, som
äger fastigheterna Paradiset 23 och 27 genom bolaget PriFast AB, inkom i
november 2009 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 till kontor.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Ärendet
Syftet med föreslagen plan är att bekräfta pågående användning, samt utreda
möjligheten att omvandla del av fastigheterna till bostäder och handel.
Befintliga förhållanden
Fastigheterna Paradiset 23 och 27 ligger i stadsdelen Stadshagen på Kungsholmen.
Öster om fastigheterna går Strandbergsgatan och Essingeleden. I norr gränsar
planområdet mot Franzéngatan och i väster mot Nordenflychtsvägen och Nelly
Sachs Park. Essingeleden är ett mycket dominerande inslag i det omgivande
stadsrummet och passerar planområdet på bro ungefär 5 meter ovan marknivån på
ett avstånd av 10-15 meter från fastigheterna.
Fastigheterna är uppförda under 1940- och 1950-talen och utgörs av rött
fasadtegel, koppartak och fönster i band. Större om- och tillbyggnader har gjorts
under årens lopp. Mot Nordenflychtsvägen är byggnaderna 5-7 våningar inklusive
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gatuplan och mot Franzengatan i 6 våningar och Strandbergsgatan i 5 våningar.
Paradiset 27 har sin kontorsentré längs Strandbergsgatan, där ett flertal
handelsverksamheter inryms i gatuplan. Även utmed Franzengatan finns
handelslokaler i gatuplan, men få entréer. Längs Nordenflychtsvägen finns flera
stora lastintag.

Planområdet

Källa: Remissen

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. 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.
Förslaget
Planförslaget möjliggör en om- och påbyggnad av fastigheter längs
Nordenflychtsvägen till bostäder med handel eller liknande publika verksamheter i
bottenplan mot gata. Förslaget innefattar 105 lägenheter inklusive 19 radhus på
tak. I planhandlingarna anges inte bostädernas upplåtelseform, men enligt
stadsbyggnadskontorets handläggare är det i dagsläget bostadsrätter som planeras.
Ingen förändring av byggnaderna längs Franzengatan och Strandbergsgatan
planeras. Utbyggnad av bostäderna planeras ske i etapper.
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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.
Vid ombyggnad till bostäder planeras att lastintag och kontorsentréer på
Nordenflychtsvägen 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 dock fortsättningsvis ske via
Nordenflychtsvägen.

Förslagen gestaltning mot Nordenflychtsvägen

Källa: Remissen

Gestaltning
Inom Paradiset 23 föreslås en påbyggnad av radhus i två våningar, indragna 2
meter från fasadliv mot Nordenflychtsvägen. Ytan för indragningen utgör
gemensam loftgång varifrån radhusen har sina entréer. 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”.
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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Enligt förslaget ska gatuplanen öppnas och glasas upp. Bostadsentréerna ska
markeras mot gatan. Fasadernas ursprungliga röda tegel och fönsterband kommer
behållas, men för att skapa ett mer varierat uttryck ska fasaderna delas upp och
kompletteras med balkonger.
Bostadsgårdar
Enligt föreslagen plan ska fastigheternas innergårdar utgöra ett gemensamt rum,
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 ska
grundas på tålighet mot klimatförändringar, möjlig dagvattenfördröjning och
svalkande effekt. Bostadsgårdarna ska vara planterade till minst 20 procent av
deras storlek, med växtbädd av minst 0.8 meter. För Paradiset 23 ska de lägenheter
som ligger i gårdens nivå även få sina entréer från denna.
Trafik och tillgänglighet
Stadshagens tunnelbanestation ligger ca 250 meter från planområdet och utmed
Lindhagensgatan finns busshållplatser som trafikeras av flera olika busslinjer.
Inom närområdet sker cykeltrafik på gata och utmed Lindhagensgatan finns
cykelbanor och nordöst om planområdet passerar Sundbybergstråket. I och med
planen möjliggörs 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 den angränsande fastigheten Paradiset
21, genom vilken gångförbindelsen föreslås passera.
Enligt de parkeringsnormer som finns för bostäder och kontor kommer behovet
kunna tillgodoses inom kvartersmark. Totalt krävs cirka 215 platser, vilket kan
innefattas i befintlig parkeringsyta. Stadens cykelparkeringsnorm för bostäder är
1,5 cykelparkering per lägenhet, vilket föreslås lösas inom fastigheten.
Om- och tillbyggnader ska uppfylla gällande tillgänglighetskrav.
Konsekvenser för miljön
Enligt stadsbyggnadskontoret innebär genomförandet av planförslaget inte någon
betydande miljöpåverkan i miljöbalkens mening. Planförslaget överensstämmer
med gällande översiktsplan och den bedöms inte strida mot några andra
kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. Den planerade
verksamheten bedöms inte medföra någon väsentlig påverkan på miljö, kulturarv
eller människors hälsa. Frågor rörande buller och vibrationer, säkerhet och risk,
samlokalisering, luftkvalitet, dagvatten, klimat, konsekvenser för barn, kulturmiljö
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samt sol- och ljusförhållanden har studerats under planarbetet och redovisas i
planbeskrivningen (bilaga 3). Utredningarna visar att förslagen plan kan
genomföras under förutsättning att särskilda åtgärder vidtas avseende buller,
säkerhet och risk,
Samrådsmöte
Samrådsmöte i form av öppet hus hölls den 14 december 2011 kl. 16.30–18.30, på
Strandbergsgatan 61 i Stadshagen. Förvaltningen deltog på mötet för att lyssna in
allmänhetens synpunkter.
Ca 10-15 personer kom på samrådsmötet. Samtliga var boende i området, längs
Nordenflychtsvägen och Franzengatan. Vissa var mycket positiva till förslaget
med att Nordenflychtsvägen blir en bostadsgata istället för en gata med stora
lastintag, medan andra var mycket oroade för insyn från de nya bostäderna samt
skuggning och begränsad utsikt pga. påbyggnad av radhus ovan befintlig takfot.
Det uttrycktes även oro för att trafiken i området kommer öka i och med fler
boende. Några personer yttrade också att området redan fått utstå många år av
byggnationer.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen är positiv till föreslagen plan, som bidrar till att uppnå
översiktsplanens mål om att omdana Västra Kungsholmen från industriområde till
en stadsdel med bebyggelse för bostäder, handel och kontor. Enligt förvaltningen
är det mycket fördelaktigt att bostadsbebyggelsen placeras mot
Nordenflychtsvägen medan kontor och andra verksamheter lokaliseras mot
Strandbergsgatan/Essingeleden. Det är även positivt att lastintag och
kontorsentréer successivt flyttas till Strandbergsgatan. Genom att få bort viss
tyngre trafik från Nordenflychtsvägen skapas förutsättningar för en trivsammare
och tryggare miljö för de boende i området. Förvaltningen anser att det även bör
utredas om det går att flytta fler funktioner till Strandbergsgatan, t.ex. biltvätten,
så att Nordenflychtsvägen avlastas ännu mera.
Förvaltningen är mycket angelägen att den föreslagna gångpassagen genom
kvarteret verkställs eftersom den skulle minska barriäreffekten i området. Denna
passage skulle skapa en gen förbindelse för den nya bebyggelsen, väster om
Nordenflychtsvägen, med Stadshagens tunnelbanestation. Denna passage föreslås
redan i Programmet för Nordvästra Kungsholmen och är en viktig del i
helhetsplaneringen av området. Genom att förkorta gångvägen till tunnelbanan
anser förvaltningen att det skapas bättre förutsättningar för ett hållbart resemönster
i stadsdelen.
Trots att planområdet har god tillgänglighet till rekreation utomhus, i och med sitt
nära läge till Nelly Sachs park och Kristinebergs slottspark samt den nya
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strandparken vid Hornsbergs strand, anser förvaltningen att det är ytterst angeläget
att goda utomhusmiljöer skapas inom planområdet. Intilliggande Nelly Sachs park
är redan idag utsatt för hårt besökstryck då den används som förskolegård till två
förskolor samt är allmän lekpark och rekreationsområde. Enligt förvaltningen är
det av stor vikt att det anläggs lekmöjligheter inom bostadsgårdarna.
Förvaltningen är mycket positiv till att det i planbeskrivningen anges att
bostadsgårdarna ska vara planterade till minst 20 procent av deras storlek. Med
tanke på intilliggande Essingeleden är växtlighet särskilt viktig i detta område då
det kan bidra till förbättrad luftkvalitet. Förvaltningen förespråkar också att de
planerade loftgångarna och ”förgårdsmarken” görs så gröna som möjligt.
Med hänsyn till de många barn och övriga boenden som vistas i området bör
störningar under byggtiden minimeras. Förvaltningen vill betona vikten av att man
under genomförandet av ombyggnaden tar hänsyn till de förskolor som ligger i
kvarteret Eden och Fröjden samt lekplatsen i Nelly Sachs park.
Bilagor
1. Samrådsbrev
2. Genomförande beskrivning
3. Planbeskrivning
4. Plankarta
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