






































Beräkningsunderlag för volymer i utvecklingsplanen. Alla data som presenteras här är uppskattningar och skall 

endast ses som fingervisningar. Våningsytor anges som totala ytor och kan ej översättas direkt till byggnadsrätt.

Storängen 2:3 Alla ytor anges i kvm och är ungefärliga

Tomtarea 3374

1) Markplan, förutom i sexvåningshusen,

Nya våningsytor per våning    antas bestå av butikslokaler. Den totala

källare 0    våningsytan butikslokaler blir ca 1390 kvm

vån 1 1370    om de befintliga butikslokalerna i ATC-huset

vån 2 1020    räknas med.

vån 3 1020

vån 4 1620 2) De två sexvåningshusen antas bestå av

vån 5 580     bostadslokaler. ATC-husets fjärde våning

vån 6 420     antas inredas till bostadslokaler.

    Dessutom antas den fjärde våningen i

Summa ny våningsyta 6030     ATC-husets tillbyggnad längs Norra

Befintlig v.y. som sparas 1800     Esplanadgatan bestå av bostadslokaler.

Total våningsyta 7830     Alla bostadslokaler antas här alltså vara

e-tal (inkl. bef v.y. som sparas) 2,3     nya och går därmed under den nya

    parkeringsnormen.

Friytor och lekytor Användning (av ny våningsyta)

Antal befintliga lgh 0 handel 
1

790 3) Våning 2 och 3 i ATC-husets tillbyggnad

Ca antal nya lgh (100 kvm v.y./lgh) 43 bostäder 
2

4340     längs Norra Esplanadgatan antas bestå

Ca totalt antal lgh 43 kontor 
3

880     av kontorslokaler.

    Den totala våningsytan kontorslokaler

Friytor krav (om 20 kvm/lgh) 860 Bilplatskrav för ny våningsyta     blir ca 2080 kvm medräknat kontors-

Friytor på egen tomt 870 för handel (1 bpl / 50 kvm v.y.) 15,8     lokalerna på våning 2 och 3 i det befintliga

för bostäder (1 bpl / 85 kvm v.y.) 51,1     ATC-huset.

Lekytor krav (10 kvm/lgh) 430 för kontor (1 bpl / 40 kvm v.y.) 22,0

Lekytor på egen tomt 870 Totalt 88,9

Uppskattat antal möjliga bpl på/under tomt 
4

109 Observera att bilplatskraven för det befintliga

Antal friköpta bilplatser för tomten 9 ATC-husets vån 1, 2 och 3 ej räknats med här

Det är inte säkert att antalet krävda bilplatser

4) Uppskattningen bygger på utvecklingsplanens understiger 109 + 9 då de räknas med.

skisser och kan skilja mycket från det antal

bpl en framtida parkeringsanläggning här kan

komma att ha.

Storängen 2:3



Beräkningsunderlag för volymer i utvecklingsplanen. Alla data som presenteras här är uppskattningar och skall 

endast ses som fingervisningar. Våningsytor anges som totala ytor och kan ej översättas direkt till byggnadsrätt.

Storängen 2:4 (Apoteksgården) Data enligt förslag för nyexploatering av

Apoteksgården av arkitekt Lars Bergh

Tomtarea 3384

Nya våningsytor per våning

källare

vån 1 710

vån 2 713

vån 3 713

vån 4 713

vån 5 598

vån 6 207

Summa ny våningsyta 3654

Befintlig v.y. som sparas 3200

Total våningsyta 6854

e-tal (inkl. bef v.y. som sparas) 2,0

Friytor och lekytor Användning (av ny våningsyta)

Antal befintliga lgh 22 handel 
1

470 1) Anger v.y. enligt samma andel av totala v.y.

Antal nya lgh 28 bostäder 
1

2870    som i Lars Berghs förslag.

Totalt antal lgh 50 kontor 
1

310

Friytor krav (om 20 kvm/lgh) 1000 Bilplatskrav för ny våningsyta

Friytor på egen tomt 1025 för handel (1 bpl / 50 kvm v.y.) 9,4

för bostäder (1 bpl / 85 kvm v.y.) 33,8

Lekytor krav (10 kvm/lgh) 500 för kontor (1 bpl / 40 kvm v.y.) 7,8

Lekytor på egen tomt 1025 för befintlig byggnad som sparas 47 ?

Totalt 97,9 Observera att eventuella friköpta parkerings-

Antal parkeringsplatser på och under tomten 88 platser för tomten ej angivits här.

Storängen 2:4



Beräkningsunderlag för volymer i utvecklingsplanen. Alla data som presenteras här är uppskattningar och skall 

endast ses som fingervisningar. Våningsytor anges som totala ytor och kan ej översättas direkt till byggnadsrätt.

Storängen 3:13 Storängen 3:10 Alla ytor anges i kvm och är ungefärliga

Exploatering här enligt maximalt våningstal III 1/2

Tomtarea 1425 Tomtarea 1416 undantaget Torggatan 9 som får våningstalet IV

Nya våningsytor per våning Nya våningsytor per våning Nya våningsytor sammanslagna

vån 1 810 vån 1 1210 vån 1 2020

vån 2 500 vån 2 890 vån 2 1390

vån 3 500 vån 3 890 vån 3 1390

vån 4 670 vån 4 450 vån 4 1120

vån 5 0 vån 5 0 vån 5 0

vån 6 0 vån 6 0 vån 6 0

Summa ny våningsyta 2480 Summa ny/ombyggd v.y. 3440 Summa ny våningsyta 5920

Befintlig v.y. som sparas (Tg 9) 1270 Befintlig orörd v.y. 0 Befintlig v.y. som sparas 1270

Total våningsyta 3750 Total våningsyta 2990 Total våningsyta 6740

e-tal (inkl. bef v.y. som sparas) 2,6 e-tal 2,4

Användning (av ny våningsyta)

Friytor och lekytor Friytor och lekytor handel (hela markplan) 2020

Antal befintliga lgh 12 Antal befintliga lgh 0 bostäder (hälften av vån 2-4) 1950

Ca antal nya lgh 
1

8 Ca antal nya lgh 
1

11 kontor (hälften av vån 2-4) 1950

Ca totalt antal lgh 20 Ca totalt antal lgh 11 Bilplatskrav för ny våningsyta

för handel 40,4

Friytor krav (om 20 kvm/lgh) 400 Friytor krav (om 20 kvm/lgh) 220 för bostäder 22,9

Friytor på egen tomt 
2

500 Friytor på egen tomt 
3

320 för kontor 48,8

Totalt 112,1

Lekytor krav (10 kvm/lgh) 200 Lekytor krav (10 kvm/lgh) 110 Antal bpl för tomterna i skiss av utb Sittkoffsgarage 124

Lekytor på egen tomt 310 Lekytor på egen tomt 320

Antalet bpl i utvecklingsplanens skiss kan skilja

sig från det antal bpl en framtida

parkeringsanläggning här kan komma att ha.

Obserevera att eventuella bilplatskrav för

1) Antalet nya lgh har uppskattats befintliga byggnader som sparas (Torggatan 9)

 enligt 100 kvm v.y. per lgh ej räknats med här.

2) Om Simonsgränd räknas med Observera också att eventuella friköpta bilplatser

3) Simonsgränd ej medräknat för tomterna ej angivits här.

Storängen 3:10 och 3:13



Beräkningsunderlag för volymer i utvecklingsplanen. Alla data som presenteras här är uppskattningar och skall 

endast ses som fingervisningar. Våningsytor anges som totala ytor och kan ej översättas direkt till byggnadsrätt.

Storängen 5:9 (Magazin) Storängen 5:22 (HAB) Alla ytor anges i kvm och är ungefärliga

Utvecklingsplanens förslag är en utveckling av arkitekt

Tomtarea 3343 Tomtarea 1729 Lars Berghs förslag för Magazin och HAB

Våningsytor per våning Våningsytor per våning Våningsytor sammanslagna

källare 450 källare 0 källare 450

vån 1 
1

1640 vån 1 810 vån 1 2450

vån 2 
2

2550 vån 2 950 vån 2 3500

vån 3 1930 vån 3 950 vån 3 2880

vån 4 840 vån 4 950 vån 4 1790

vån 5 290 vån 5 360 vån 5 650

vån 6 0 vån 6 210 vån 6 210

Summa våningsyta 7700 Summa våningsyta 4230 Summa våningsyta båda tomterna 11930

Gemensamt e-tal 2,4

Friytor och lekytor 
3

Användning

Antal lgh
 4

49 handel (källare och vån 1) 2900

Friytor krav (om 20 kvm/lgh) 980 bostäder 
7

6600

Friytor på egen tomt 
5

1020 kontor 
7

2430

Bilplatskrav

Lekytor krav (10 kvm/lgh) 490 för handel 58,0

Lekytor på egen tomt 
6

690 för bostäder 77,6

1) Som i LB:s förslag är 310 kvm för för kontor 60,8

   lager, teknik och inlastning ej Totalt 196,4

   inräknat här Antal bpl på/under tomterna i utv. planens skiss 
8

175

2) 80 kvm för teknik ej inräknat, enligt Antal friköpta bpl sedan tidigare 
9

22

   Lars Berghs förslag Summa tillängliga bpl 197

3) För båda tomterna sammanslaget 7) Ration bostäder:kontor har anpassats så att

4) Antalet lgh samma som i Lars parkeringsbehovet kan klaras av på och under de

   Berghs förslag egna tomterna enligt utvecklingsplanens skiss

5) Om tomternas del av gatutorget 8) Antalet bpl i utvecklingsplanens skiss kan skilja

    räknas med. sig mycket från det antal bpl en framtida parkerings-

6) Lekytor på upphöjd gård, ej på anläggning här kan komma att ha

    gatutorget 9) Enligt utredningen i Lars Berghs förslag

Storängen 5:9 och 5:22



Beräkningsunderlag för volymer i utvecklingsplanen. Alla data som presenteras här är uppskattningar och skall 

endast ses som fingervisningar. Våningsytor anges som totala ytor och kan ej översättas direkt till byggnadsrätt.

Storängen  16:3 (Erikssonska) Storängen  16:2 (Alko) Alla ytor anges i kvm och är ungefärliga

Exploatering här enligt maximalt våningstal III

Tomtarea 1688 Tomtarea 1688

Nya våningsytor per våning Nya våningsytor per våning Nya våningsytor sammanslagna

källare 0 källare 0 källare 0

vån 1 1040 vån 1 1510 vån 1 2550

vån 2 770 vån 2 1220 vån 2 1990

vån 3 570 vån 3 1020 vån 3 1590

vån 4 0 vån 4 0 vån 4 0

vån 5 0 vån 5 0 vån 5 0

vån 6 0 vån 6 0 vån 6 0

Summa ny våningsyta 2380 Summa ny våningsyta 3750 Summa ny våningsyta 6130

Befintlig v.y. som sparas 400 Befintlig v.y. som sparas 0 Befintlig v.y. som sparas 400

Total våningsyta 2780 Total våningsyta 3750 Total våningsyta 6530

e-tal (inkl. bef v.y. som sparas) 1,6 e-tal (inkl. bef v.y. som sparas) 2,2

Användning (av ny våningsyta)

Friytor och lekytor Friytor och lekytor handel (hela markplan) 2550

Antal befintliga lgh Antal befintliga lgh 0 bostäder (hälften av vån 2-3) 1790

Ca antal nya lgh
 1

7 Ca antal nya lgh 
1

11 kontor (hälften av vån 2-3) 1790

Ca totalt antal lgh 7 Ca totalt antal lgh 11

Bilplatskrav för ny våningsyta

Friytor krav (om 20 kvm/lgh) 140 Friytor krav (om 20 kvm/lgh) 220 för handel (1 bpl / 50 kvm v.y.) 51,0

Friytor på egen tomt 
2

260 Friytor på egen tomt 
2

280 för bostäder (1 bpl / 85 kvm v.y.) 21,1

för kontor (1 bpl / 40 kvm v.y.) 44,8

Lekytor krav (10 kvm/lgh) 70 Lekytor krav (10 kvm/lgh) 110 Totalt 116,8

Lekytor på egen tomt 260 Lekytor på egen tomt 280 Antal bpl för tomterna i skiss av utb Sittkoffsgarage 122

Antalet bpl i utvecklingsplanens skiss kan skilja

sig från det antal bpl en framtida

parkeringsanläggning här kan komma att ha.

Observera att eventuella bilplatskrav för befintliga

1) Antalet nya lgh har uppskattats byggnader som sparas ej räknats med här.

 enligt 100 kvm v.y. per lgh Observera också att eventuella friköpta bilplatser

2) Simonsgränd ej medräknat för tomterna ej angivits här.

Storängen 16:2 och 16:3



Summering av nya våningsytor. Alla data som presenteras här är uppskattningar och skall endast ses 

som fingervisningar. Våningsytor anges som totala ytor och kan ej översättas direkt till byggnadsrätt.

V.y. butik/servering (kvm) V.y. bostad (kvm) V.y. kontor (kvm) Antal nya boende

Storängen 2:3 (enl 1 pers / 50 kvm v.y.)

Ny och ombyggd våningsyta 790 4340 880

Bef våningsyta som rivs eller byggs om 1680 0 0

Differens -890 4340 880 87

Storängen 2:4

Ny och ombyggd våningsyta 470 2870 310

Bef våningsyta som rivs eller byggs om 370 0 0

Differens 100 2870 310 57

Storängen 5:9 och 5:22

Ny och ombyggd våningsyta 2900 6600 2430

Bef våningsyta som rivs eller byggs om 2480 590 1440

Differens 420 6010 990 132

Storängen 3:10 och 3:13

Ny och ombyggd våningsyta 2020 1950 1950

Bef våningsyta som rivs eller byggs om 350 870 580

Differens 1670 1080 1370 17

Storängen 16:2 och 16:3

Ny och ombyggd våningsyta 2550 1790 1790

Bef våningsyta som rivs eller byggs om 650 200 0

Differens 1900 1590 1790 32

Storängen 4

Ny och ombyggd våningsyta 4100 1500 1700

Bef våningsyta som rivs eller byggs om 1400 0 0

Differens 2700 1500 1700 30

Summa av differenser samt antal boende 5900 17390 7040 355


