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- Bakgrund till planuppdraget
- Planprocess med preliminär tidplan
- Vad innebär förslaget?
- Planområde
- Gällande detaljplan med byggrätter
- Illustrationsplan som visar förslagna byggnader
- Infarten till kv. Tullaren
- 3D vyer som visar förslaget i förhållande till omgivningen.
- Stadsbild
- Solstudie 
- Plankarta med bestämmelser 
- Diskussion och frågor. 

Mötes upplägg

Dagordning
18:00 – 18:30 genomgång av planen
18:30 – 19:00 frågeställningar och diskussion



Bakgrund till planuppdraget

- Planområdet och en fastighet i Väse har direktanvisats av Teknik- och 
fastighetsnämnden till Lecab Fastigheter AB genom en så kallad dubbel 
markanvisning. Gällande detaljplan (Dp för kv. Kanoten) tillåter endast 
kontor och parkering varför en detaljplaneändring krävs så att tomten även 
kan bebyggas med bostäder. 

- Den utpekade ytan har tidigare (2013) prövats för bostäder men pga. 
dåvarande bullerkravet (riktlinje) togs planbestämmelsen B – bostäder bort 
innan planen togs upp för antagande. (idag gäller förordning SFS 2015:216  
som tillåter högre ljudnivåer vid fasad alltså 60 dB(A) för genomgående 
lägenheter och 65 dB(A) för mindre lägenhet om högst 35 kvm)   



Planprocess med preliminär tidplan



 Byggrätten för kontor (24 000 kvm med byggvolymer 8 resp. 
10 våningar) ändras till bostäder (18000 kvm motsvarar ca 
200 lägenheter) med byggvolymer på 6, 7, 8 och ett höghus i 
24 våningar.

Vad innebär samrådsförslaget?

 En mindre del av Kanikenäset flyttas lite grann mot 
Tullholmsviken  och gatunivå i höjd med garageinfarten till 
kv. Tullaren sänks med ca 30 cm.

 Bef. mätstation flyttas in på kvartersmark och integreras 
med p-platser som planeras i bottenplan.

 Cykelstråket mot Hammarö bekräftas samt garageinfarten 
till Kanotklubben och kv. Tullaren blir orörda.



Planområde med kringliggande stadsutveckling



Plandata och läget 



Markanvändning i gällande detaljplan för kv. kanoten

Markanvändning
K – kontor
P – parkering

Byggnadshöjd
VIII – 8 våningar
X – 10 våningar



Gällande detaljplan för kv. Kanoten med planområdet markerat

Detaljplan för 
Kv. Kanoten

2013

Planområdet (byggrätt för 24 000 kvm) 
för kontor och p-platser. Byggvolymen 
är 8 vån  med ett höghus i 10 vån som 
möter kajstråket 

Byggnadshöjd
VIII – 8 våningar

X – 10 våningar



Förslag till bebyggelse och skala

VI

VII



Förslaget i förhållande till omgivning



Parkering

Källarplan 

Bottenplan – plan 1  

Gårdsplan – plan 2 

Plan 3 och uppåt 



Flytt av Kanikenäset och infart till Tullaren

VI

VII

Infarten enligt planförslaget Befintlig infart



Kvarteret mot Tullholmsviken

Förslaget i förhållande till omgivning (volym)



Stadsbild från Tullholmsviken (Tullholmssågen med kyrkotornet)

Stadsbild – höghuset i förhållande till andra hus i närheten
Stadsbild från Tullholmsviken (Bryggudden och vattentornet



STADSBULD OCH VOLYMER
Stadsbild från Hammarö - Hammaröleden

Stadsbild från Tullholmsviken



Stadsbild från Packhusallén

Stadsbild från Lamberget - Hammaröleden
STADSBILD OCH VOLYMER



Solstudie - juni



Solstudie - juni



Solstudie – mars/september



Plankarta



Frågor, tankar och reflektioner


