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Kvartersstudie för fastigheterna Separatorn 12 och 13 
samt del av Tälje 1:1 
Diarienummer: TN-2019-00105 

Fastighet: Separatorn 12 och 13 samt del av Tälje 1:1 

Sammanfattning av ärendet 
I februari 2018 tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att ge ett positivt planbesked för 
Separatorn 12 i syfte att möjliggöra nybyggnation av ca 75-100 bostäder, verksamheter och 
parkering i form av en byggnad om 4-7 våningar. Bland annat buller, luftkvalité och dagvatten 
var områden som behövdes utredas under planarbetet. Under 2018 påbörjades planarbetet och 
utredningar angående dagvatten, luftkvalité och buller togs fram. Behovet av en förskola inom 
planområdet framkom också under planarbetet eftersom det är en av de sista platserna i 
stadskärnan där en större förskolegård kan få plats. 

Eftersom förslaget till detaljplan visades medföra konsekvenser för Tom Tits verksamhet och 
även begränsa möjligheterna för den kommande hyresgästen i Gjuteriet tog Tekniska nämnden 
ett beslut i mars 2019 om att påbörja en kvartersstudie för hela kvarteret, nämligen fastigheterna 
Separatorn 12 och 13 samt del av Telge 1:1. Tre alternativ har utretts i kvartersstudien, 
nämligen 1) tillfälligt parkeringshus, 2) parkeringshus med bostäder och centrumverksamhet, 
samt 3) parkeringshus med förskola. Kontoret rekommenderar att gå vidare med alternativ 3, 
parkeringshus med förskola, eftersom det uppfyller 4 av 6 projektmål och de två projektmål som 
inte uppfylls kan tillgodoses i andra pågående projekt i stadskärnan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-30 (denna handling) 

Kvartersstudie daterad 2019-09-30  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kontorets rekommendation att gå vidare med alternativ 3, parkeringshus med förskola. 
Alternativet kräver kommunala investeringar för byggnation av ett permanent parkeringshus 
med cirka 400 p-platser under mark samt en förskolebyggnad om 2 våningar. 
Investeringsbehovet för parkeringsanläggningen förväntas bli cirka 345 miljoner kronor och för 
förskolebyggnaden cirka 63 miljoner kronor, det vill säga ett totalt investeringsbelopp om 408 
miljoner kronor. Investeringsbeloppet innefattar både projekterings- och 
byggentreprenadkostnader. Delar av investeringen kan återhämtas genom parkeringsintäkter 
från kommande anläggning. 
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Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 
1. Tekniska nämnden godkänner kvartersstudien för Separatorn 12 och 13 samt del av 

Tälje 1:1 samt beslutar enligt kontorets rekommendation om att gå vidare med alternativ 
3, parkeringshus med förskola. 

2. Tekniska nämnden ger kontoret i uppdrag att upprätta en förstudie enligt alternativ 3, 
parkering med förskola, som ska ligga till grund för kommande investeringsbeslut i 
tekniska nämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelse. 

3. Tekniska nämnden ger kontoret i uppdrag återkalla planansökan för Separatorn 12 och 
därmed avsluta pågående planarbetet.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 

Samhällsbyggnadskontoret (Plan, Mex, Stadsmiljö) 

Utbildningskontoret 

Telge Fastigheter 
   
 

  

Homan Gohari T.f. Sune Eriksson 

Samhällsbyggnadsdirektör Mark- och 
exploateringschef 

 
 
Handläggare: 
Annika Olsson 
Exploateringsingenjör 
Telefon (direkt): 08 – 523 061 57 
E-post: Annika.Olsson@sodertalje.se 



 
 

Samhällsbyggnadskontoret  
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1. Bakgrund 

 
Bild över kvarterets olika delar 

 

I februari 2018 tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att ge ett positivt planbesked för 
Separatorn 12 i syfte att möjliggöra nybyggnation av cirka 75-100 bostäder, verksamheter och 
parkering i form av en byggnad om 4-7 våningar (diarienummer SBN-2017-02664). Bland 
annat buller, luftkvalité och dagvatten var områden som behövdes utredas under planarbetet.  

Under 2018 påbörjades planarbetet och utredningar för dagvatten, luftkvalité och buller togs 
fram. Bullerutredningen visade att planläggning av bostäder kan få konsekvenser för Tom Tits 
verksamhet, eftersom deras utomhusverksamhet innebär bullernivåer som överstiger 
rekommenderade ljudnivåer vid fasad för bostäder. Behovet av en förskola inom planområdet 
framkom också under planarbetet eftersom det är en de sista platserna inom stadskärnan där en 
större förskolegård kan få plats.   
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Eftersom förslaget till detaljplan kan medföra konsekvenser för Tom Tits verksamhet och även 
begränsa möjligheterna för den verksamhet som kommer att bli hyresgäst i Gjuteriet tog 
tekniska nämnden ett beslut i mars 2019 om att påbörja en kvartersstudie för hela kvarteret, 
fastigheterna Separatorn 12 och 13 samt del av Telge 1:1 (diarienummer TN-2019-00105). I 
kvartersstudien ska möjligheterna inom hela kvarteret studeras för att säkerställa en god 
utveckling av området som helhet, där utvecklingen av Separatorn 12 inte genomförs på 
bekostnad av verksamheterna inom kvarteret.  

Kvarteret består idag en blandning av verksamheter. Det finns dels en markparkering inom 
fastigheten Separatorn 12, med 180 parkeringsplatser. Inom fastigheten Separatorn 13 finns 
idag, den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden Gjuteriet som behöver restaureras och renoveras 
för att sedan kunna hyras ut, Tom Tits som också har sin verksamhet i en kulturhistoriskt 
värdefull byggnad, Tom Tits utomhus miljö samt personalparkering med cirka 70 platser som 
ägs av Telge Fastigheter. Kvarteret innehåller också en offentlig park inom fastigheten Tälje 
1:1, Campusparken. 

Här följer en kortfattad bakgrund om vilka behov som finns inom området för kvartersstudien. 
Behoven och hur dessa kan tillgodoses ligger till grund för de utvecklingsalternativ som 
presenteras i denna kvarterstudie samt kontorets rekommendation för hur kvarteret kan 
utvecklas på bästa sätt. 

1.1.1 Behovet av parkering 
Många markparkeringar ska tas bort inom stadskärnan och en kommande renovering av 
Lunagaraget innebär att behovet av parkering är stort inom en nära framtid. Eftersom 
Spinnrocken planeras för byggnation med bland annat parkeringsgarage kommer det också att 
finnas en övergångsperiod där parkering inom Spinnrocken inte är tillgänglig. De 180 befintliga 
markparkeringarna inom Separatorn 12 kommer också behöva ersättas. Idag har besökare till 
Tom Tits svårt att hitta parkering i närområdet under högsäsongen, ytterligare ett 
parkeringsbehov som behöver tillgodoses. 

Minskar behovet av besöksparkering i framtiden när ytterligare parkeringsanläggningar står 
färdiga finns det också möjligheter att använda parkeringen inom Separatorn för att möjliggöra 
kommande exploatering. Inom små fastigheter i stadskärnan där det saknas utrymme för 
parkeringsplatser kan istället möjligheten till parkeringsköp inom Separatorn ges.   

1.1.2 Behovet av förskola 
Fastigheten Separatorn 12 är en av de sista obebyggda större fastigheterna inom Stadskärnan 
som har möjlighet att tillgodose friyta för en förskola med 90 barn. Minst 35 kvadratmeter per 
barn kan tillgodoses. Beroende på hur marken fördelas finns också möjligheter till cirka 40 
kvadratmeter per barn utifrån Boverkets rekommendation.  

Lokalförsörjningsbehovet för förskola i centrum är under 2022, 107 platser. För att tillgodose 
det behovet behöver en förskola inom Separatorn planeras redan nu. Bostäderna som byggs 
inom det närliggande kvarteret Sländan kommer också innebära ett ökat behov av 
förskoleplatser. Separatorn 12 är väl lokaliserad inom centrum vilket skapar goda 
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förutsättningar att kunna tillgodose ett stort upptagningsområde genom bland annat närheten till 
kollektivtrafik.  

 

 
Lokalförsörjningsbehov förskola centrum 2019-2023  

1.1.3 Behovet av parken 
Campusparken ska byggas om för att bli en bättre mötesplats och tillgodose de nya behoven 
som finns i området. Då andelen bostäder i området har ökat ordentligt och mängden 
bostadsgård i anslutning till befintliga och nya bostäder är relativt liten blir den offentliga 
parken extra viktig. I samband med att Södertälje går mot att bli en kunskapsstad behöver också 
de offentliga mötesplatserna stärkas och bevaras vilket är ett uttalat behov som bland annat har 
lyfts av Södertälje Science Park och KTH. 

1.1.4 Tom Tits behov 
För att Tom Tits ska ha en välfungerande verksamhet behöver de dels yta för verksamheten 
inomhus och utomhus, närhet till parkering men även möjlighet att ha utomhusverksamhet. 
Detta innebär att känslig verksamhet såsom bostäder är svår att placera i närheten av Tom Tits 
eftersom utomhusverksamhetens bullernivåer överstiger rekommenderade ljudnivåer invid fasad 
för bostäder. Att flytta de attraktioner som finns i trädgården ger inte heller tillräckligt stor 
effekt. Flyttas de till gården norr om Tom Tits lokaler stör det de nya bostäderna i kvarteret 
Sländan och att placera de i ett annat läge inom samma gård får enbart marginell effekt.  

1.1.5 Gjuteriets behov  
En kommande hyresgäst i Gjuteriet bör tillföra något till det verksamhetskluster som redan 
existerar i norra delen av stadskärnan. Hyresgästen inom Gjuteriet bör ha sin huvudentré från 
Astrabacken, vilket är det prioriterade stråket längs med fastigheten. Där kommer de största 
mängderna människor att röra sig för att nå målpunkter i området. Alternativet är att ha entré via 
Forskargatan. Längs med Forskargatan finns i dagsläget inte någon målpunkt då gatan enbart 
kantas av små enbostadshus. Området kommer inte heller inom den närmaste framtiden att 
genomgå någon större förändring och i och med det tillskapa nya målpunkter längst 
sträckningen.  

Gjuteriet som byggnad behöver också lyftas fram. Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde 
och utgör tillsammans med Tom Tits ett industrihistoriskt och miljöskapande värde som bör 
vara utgångspunkt för nya tillskott i dess närmaste omgivning. Det innebär bland annat att den 
markparkering som finns inom Separatorn 13 behöver schaktas ner och Campusparken behöver 
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anslutas till den kommande entrén så att byggnaden lyfts fram samtidigt som parken får en 
tydlig entré och kan utnyttjas bättre. Det innebär också att planket som idag finns framför Tom 
Tits behöver utformats så att Gjuteriet blir visuellt synligt och att platsen upplevs såsom en 
helhet även om den används av olika verksamheter.   

1.1.6 Behovet av levande bottenvåningar 
Levande bottenvåningar fungerar som trygghets- och målpunktsskapande och bör finnas 
längsmed prioriterade stråk som i det här fallet är Storgatan och Astrabacken.. Levande 
bottenvåningar med till exempel centrumverksamhet innebär ofta stora glaspartier i fasaderna, 
upplyst gaturum och fler människor i området. Levande bottenvåningar är viktigt för fastigheter 
längsmed Storgatan för att upplevelsen av att stadskärnan fortsätter till norra delen av 
stadskärnan.  

1.1.7 Behovet av bostäder 
I Södertälje finns det ett mål om att bygga 20 000 bostäder inom 20 år. Bostäder bidrar bland 
annat till ett ökat handelsunderlag och kan vara trygghetsskapande, speciellt när bostäder 
kombineras med andra verksamheter så att människor har en anledning att vistas i ett område 
under större delen av dygnet.  

1.1.8 Behovet av att binda samman norra och södra delen av stadskärnan  
Idag upplevs det som att stadskärnan tar slut vid kyrkan och övergår i en stor trafiklösning. 
Projektet ska bidra till att skapa en mer stadsmässig karaktär som länkar områdena genom en 
förtätning med fokus på trygghetsskapande åtgärder. Norra delen av stadskärnan kännetecknas 
idag av slutna fasader och kan upplevas som otrygg då det inte är så mycket folk som rör sig i 
området samt att fasaderna saknar belysning. Centrumverksamhet kan vara ett sätt att åtgärda 
detta men bostäder, andra personalintensiva verksamheter eller besöksanläggningar kan också 
bidra till ökad trygghet. Även utformningen av byggnader och entréer påverkar 
trygghetskänslan.  

Kopplingen mellan norra och södra delen av stadskärnan kommer att förstärkas genom ett ökat 
antal bostäder i området men även genom att utveckla fastigheten Spinnrocken 2, närmast 
Turingebron. Utformningen av och användningen inom Spinnrocken 2 är den viktigaste delen 
för att säkerställa kopplingen mellan den södra och norra delen av Stadskärnan.  

2. Syfte (mål & vision) 
Projektmål: 

• Stärka kopplingen mellan norra och södra delen av stadskärnan  
• Tillgodose parkeringsbehov i stadskärnan inom en nära framtid 
• Tillgodose förskolebehovet i stadskärnan 
• Möjliggöra för levande bottenvåningar längs Storgatan 
• Bygga bostäder 
• Säkerställa att kvarterets utveckling inte genomförs på bekostnad av befintliga och 

planerade verksamheter (till exempel Tom Tits samt Gjuteriet) 
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En kvartersstudie för Separatorn 12 och 13 samt del av Tälje 1:1 tas fram med syftet att se över 
den framtida utvecklingen av kvarteret. Inom Separatorn 12 ska möjligheterna för byggnation 
av bland annat förskola och parkering utredas. Separatorn 12 består idag av markparkering och 
en förändring anses bidra till ett lyft för hela området. Förslaget kan innebära stora 
konsekvenser för Tom Tits verksamhet och den verksamhet som kommer att bli den kommande 
hyresgästen i Gjuteriet. Därför ingår det också att titta på möjligheterna inom hela kvarteret för 
att få en god utveckling av hela området, där utvecklingen av Separatorn 12 inte genomförs på 
bekostnad av verksamheterna inom kvarteret.  

 
Gällande detaljplan för kvarteret Separatorn m.fl. 
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3. Alternativ 
3.1 Tillfälligt parkeringshus ovan mark 

Alternativ 1: tillfälligt parkeringshus ovan mark 

 
1. Tillfälligt bygglov beviljas för ett parkeringshus ovan mark.  

2. Tom Tits får möjlighet att nyttja cirka 1100 kvadratmeter mark som är planlagd för 
centrumverksamhet, alternativt fortsatt markparkering. 

3. Gjuteriet får entré från kortsidan av byggnaden mot Campusparken. För att möjliggöra 
en ingång från Astrabacken får Gjuteriet nyttja en del av den mark som idag används av 
Tom Tits. Campusparken och entrén till Gjuteriet utformas tillsammans.  

4. Tom Tits har kvar större delen av den yta som idag används för utomhusverksamhet. Det 
befintliga staketet runt Tom Tits byts ut för att skapa en visuell koppling med en tydlig 
anknytning till kulturmiljön där Gjuteriet och Campusparken syns från Astabacken. 

5. Ytan används för parkering och avlastning till kommande hyresgäst inom Gjuteriet. 

3.1.1 Beskrivning av alternativet  
För att se över möjligheten att lösa parkeringsbehovet i stadskärnan inom en nära framtid har ett 
alternativ om tillfälligt bygglov för en parkeringsanläggning ovan mark på Separatorn 12 utretts. 
Alternativet skulle innebära att nuvarande markparkering utökas från dagens cirka150 p-platser 
till cirka 300 p-platser genom byggnation av en tillfällig överdäckning. En tillfällig 
överdäckning bör ske inom den mark som är planlagt för parkeringsändamål, inte 
centrumverksamhet. Alternativet innebär att markanvändningen inom Separatorn 12 under de 
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närmaste 15 åren är låst till ett parkeringshus ovan mark samt att andra funktioner inte kommer 
kunna tillskapas inom fastigheten. Gällande detaljplan medger parkering under mark och det är 
inte säkert att ett tillfälligt bygglov enligt alternativet kan beviljas.   

3.1.2 Tidplan och process 
2020 Projektering och tillfälligt bygglov 

2020 Upphandling av byggentreprenad 

2021 Byggnation 

2036 Rivning/demontering av tillfälligt parkeringshus 

3.1.3 Ekonomiska konsekvenser 
Alternativet skulle innebära stora investeringar i form av markförberedelser och 
produktionskostnader för en byggnad som endast får stå på platsen i 15 år. En likande 
överdäckning byggs just nu på parkeringen bakom stadshuset och investeringen är beräknad till 
cirka 40 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 334 000 kronor per p-plats.  Utifrån dessa 
nykeltal skulle ett tillfälligt parkeringshus på Separatorn 12 kräva cirka 100 miljoner kronor i 
investeringsmedel. Investeringsbehovet kommer inte kunna täckas av parkeringsintäkter utifrån 
hur markparkeringens beläggningsgrad, prissättning och öppettider ser ut idag.   

3.1.4 Ställningstagande 
Alternativet med ett tillfälligt parkeringshus kan uppnå endast 1 av 6 projektmål, nämligen 
tillgodose parkeringsbehovet i stadskärnan inom en nära framtid. Ett tillfälligt bygglov får 
endast ges om det går att visa att behov som ska uppfyllas är tillfälligt. Då ett p-hus inom 
kvarteret inte kan anses som ett tillfälligt behov är det osannolikt att bygglov kan beviljas för 
ändamålet. Därför finns risken att alternativet inte går alls att genomföra, vilket skulle leda till 
att inga av projektmålen uppnås samt att processen med att få till en långsiktig lösning fördröjs. 
Dessutom skulle ett tillfälligt parkeringshus låsa möjligheterna att tillföra nya värden inom 
Separatorn 12 under 15 år. Ändamål såsom föreskola eller bostäder kommer därför inte att 
kunna tillskapas under denna 15-årsperiod. Ett tillfälligt p-hus innebär också att utseende och 
anpassning till platsen inte görs med samma omsorg som är möjlig för en permanent byggnad. 
Gestaltningsmässigt bidrar alternativet varken till att koppla samman norra och södra delen av 
stadskärnan eller till att möjliggöra för levande bottenvåningar längs Storgatan. Med detta som 
bakgrund förslår kontoret att alternativet med ett tillfälligt parkeringshus stryks.  
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3.2 Parkeringshus med bostäder och centrumverksamhet 

 
Alternativ 2: parkeringshus med bostäder och centrumverksamhet 
 

1. En ny detaljplan tas fram och ytan bebyggs med ett parkeringshus med bostäder och 
centrumverksamhet i en byggnad om 4-7 våningar.  

2. Ytan används för parkering och avlastning till kommande hyresgäst inom Gjuteriet 

3. Gjuteriet får entré från kortsidan av byggnaden mot Campusparken. För att kunna 
möjliggöra en ingång från Astrabacken får Gjuteriet nyttja en del av den mark som idag 
används av Tom Tits. Campusparken och entrén till Gjuteriet utformas tillsammans  

4. Tom Tits har kvar större delen av den yta som idag används för utomhusverksamhet. Det 
befintliga staketet runt Tom Tits byts ut för att skapa en visuell koppling med en tydlig 
anknytning till kulturmiljön där Gjuteriet och Campusparken syns från Astabacken. 

3.2.1 Beskrivning av alternativet  
För att möjliggöra för ett parkeringshus med bostäder och centrumverksamhet inom Separatorn 
12 behöver en ny detaljplan tas fram. Alternativet skulle möjliggöra för cirka 70-100 nya 
bostäder, cirka 400 parkeringsplatser samt centrumverksamhet längs med Storgatan. De nya 
bostäderna och centrumerverksamhet inom kvarteret kräver tillgång till cirka 70 
parkeringsplatser, vilket innebär att tillskottet jämfört med dagens markparkering blir cirka 150 
nya parkeringsplatser med detta alternativ. För att säkerställa kommunens rådighet över 
parkeringen skulle Telge Fastigheter i samverkan med Telge Bostäder kunna få en 
markanvisning för byggnation av Separatorn 12. En ny detaljplan som tillåter byggnation av ett 
parkeringshus med bostäder och centrumverksamhet beräknas ta cirka 2-3 år. Alternativet 
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förutsätter att kända utmaningar med bland annat bullernivåer från Turingegatan och Tom Tits 
utomhusverksamhet kan hanteras samt att riktvärdena för bostäder går att uppfylla.  

3.2.2 Tidplan och process 
2020-2023 Planläggning och markanvisning 

2023- 2024 Markförsäljning, bygglov och fastighetsbildning 

2024-2026 Byggnation 

3.2.3 Ekonomiska konsekvenser 
Alternativet kräver kommunala investeringar för projektering och byggnation av ett permanent 
parkeringshus. Eftersom parkeringshuset behöver tåla vikten av en byggnad om cirka 4-7 
våningar förväntas investeringskostnader vara något dyrare än ett parkeringshus utan 
byggnation ovanpå. Intäkterna från markförsäljning för bostads- och centrumändamål skulle 
täcka delar av investeringskostnader, uppemot 5-10 % av den totala investeringen, men 
resterande kostnader kräver en kommunal investering. Delar av investeringen skulle kunna 
återhämtas via parkeringsintäkter från kommande anläggning.  

3.2.4 Ställningstagande 
Alternativet kan uppfylla 3 av 6 projektmål, nämligen stärka kopplingen mellan norra och södra 
delen av stadskärnan, möjliggöra för levande bottenvåningar längs Storgatan och bygga 
bostäder. Alternativet uppfyller delvis målet om att tillgodose parkeringsbehovet i stadskärnan, 
dock inte inom en nära framtid då processen innebär att byggnation beräknas står klart tidigast 
2026, under förutsättning att en ny detaljplan kan antas. Alternativet uppfyller inte målet om att 
tillgodose förskolebehovet i stadskärnan eller målet om att säkerställa att kvarterets utveckling 
inte genomförs på bekostnad av befintliga och planerade verksamheter (till exempel Tom Tits 
samt Gjuteriet).  
 
Att bygga bostäder inom Separatorn 12 kräver att en bostadsgård om cirka 2700 kvadratmeter 
kan planeras på parkeringshusets tak, vilket utesluter möjligheten att tillgodose förskolebehovet 
då en förskolegård inte längre kan få plats inom fastigheten. Enligt den genomförda 
bullerutredningen är Separatorn 12 utsatt för buller från trafik på Turingegatan och från Tom 
Tits utomhusverksamhet. Bullernivåerna överskriver riktvärden för bostadsändmål och eftersom 
bullerkällan kommer från två håll är det tveksamt om det är möjligt att skapa en tystsida som 
krävs för byggnation av bostäder. Att bygga bostäder precis intill Tom Tits verksamhet är också 
en risk eftersom de kan tvingas stänga ner eller flytta sin utomhusverksamhet till en annan plats 
om ett föreläggande om bullernivåer skulle tillkomma. De 3 projektmålen alternativet uppfyller 
är sådana som kan uppfyllas i andra pågående projekt, bland annat i kvarteret Sländan samt 
Spinnrocken, medan de projektmålen som inte uppfylls kan inte heller uppfyllas på en annan 
plats. Med detta som bakgrund föreslår kontoret att alternativet med ett parkeringshus med 
bostäder och centrumverksamhet stryks. 
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3.3 Parkeringshus med förskola  

 
Alternativ 3: parkeringshus med förskola 
 

1. Ytan bebyggs utifrån gällande detaljplan med ett parkeringshus till störst del under mark 
samt en förskolebyggnad. Förskolebyggnaden planeras i markplan mot Forskargatan och 
i två plan mot Storgatan med en förskolegård på parkeringshusets tak.  

2. Tom Tits får tillgång till cirka 600 kvadratmeter yta planlagd för centrumverksamhet, 
alternativt används ytan för fortsatt markparkering eller förskolans behov. 

3. Gjuteriet får entré från kortsidan av byggnaden mot Campusparken. För att kunna 
möjliggöra en ingång från Astrabacken får Gjuteriet nyttja en del av den mark som idag 
används av Tom Tits. Campusparken och entrén till Gjuteriet utformas tillsammans  

4. Tom Tits har kvar större delen av den yta som idag används för utomhusverksamhet. Det 
befintliga staketet runt Tom Tits byts ut för att skapa en visuell koppling med en tydlig 
anknytning till kulturmiljön där Gjuteriet och Campusparken syns från Astabacken. 

5. Parkering och avlastning till kommande hyresgäst inom Gjuteriet 

3.3.1 Beskrivning av alternativet  
För att kunna tillgodose parkering inom en nära framtid men också möjliggöra för andra behov 
inom kvarteret så har ett alternativ inom gällande detaljplan utretts. Det finns vissa oklarheter i 
detaljplanen och därför har en första del i processen för kvartersstudien varit att ansökan om ett 
förhandsbesked för att utreda om parkering och förskola kan byggas med stöd av gällande 
detaljplan. 
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Alternativet innebär en parkeringslösning till största del placerad under mark med cirka 400 
parkeringsplatser samt en ny förskola för cirka 90 barn med förskolegård på taket av 
parkeringsanläggningen. Förskolegården beräknas till cirka 3800 kvadratmeter vilket innebär 
cirka 42 kvadratmeter per barn. Idag används marken huvudsakligen för besöksparkering. Med 
detta alternativ utökas antalet parkeringsplatser för samma ändamål från 180 till cirka 400 
parkeringsplatser, varav 19 behövs för förskolans verksamhet. Parkeringslösningen ska inte 
uppfattas som ett betydande inslag i stadsmiljön utan som en diskret och välfungerande lösning 
på parkeringsbehovet. Förskolebyggnaden kommer att synas från Storgatan men eftersom 
byggnaden placeras en bit in på fastigheten så skymmer byggnaden ingen visuell koppling till 
Tom Tits som är en värdefull byggnad ur kulturhistorisk synpunkt. Byggnaden kommer därmed 
att bidra till en mer stadsmässig upplevelse från Storgatan då byggnaden är som högst mot 
gatan.  

Målet är en levande stadsmiljö på Storgatan och för att inte Storgatan ska kantas av 
parkeringsanläggningens fasader planeras den delen av dessa våningsplan utformas med 
varsamhet och där det är möjligt med förskolans verksamhet. Det är viktigt att fasaden mot 
Storgatan och Nedre Villagatan utformas med stora glaspartier och att belysning placeras direkt 
i fasaden så att byggnaden bidrar till att stråket upplevs tryggt. Byggnaden behöver anpassas till 
kulturmiljön på ett hänsynsfullt sätt i både färg och material. 

Parkeringsanläggningens konstruktion ska dimensioneras för påbyggnad av förskola i två 
våningar för 90 barn och tillräckligt planteringsdjup för att skapa god utemiljö med träd och 
buskar på gården. Enligt gällande detaljplan ska det finnas markparkering på Separatorn 12 men 
med de 400 platser som planeras inom kvarteret anses en gård utgöra en mindre olägenhet än 
om det hade fortsatt vara en markparkering. Det blir ett mer attraktivt komplement till 
omgivningen.  

 

 
Volymskiss över tilltänkt parkeringshus med förskola (orange markerad byggnad) 
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Situationsplan över tilltänkt parkeringshus med förskola 

Sektionsritning från Nedre Villagatan samt Forskargatan över tilltänkt parkeringshus med förskola 
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3.3.2 Tidplan och process 
2019 (oktober)  Beslut i tekniska nämnden om att godkänna kvartersstudien 

2019 (november) Avsluta pågående planläggning för Separatorn 12 

2019 (november) Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att godkänna förhandsbesked 

2019 (november) Beslut i kommunfullmäktige om Mål- och budget 2020-2021 där medel för 
projekteringskostnader för parkeringshus med förskola försäkras 

2019 (december) Beslut om att godkänna förstudien i utbildningsnämnden samt 
kommunstyrelsen 

2020 Telge Fastigheter tecknar markanvisningsavtal och får i uppdrag att 
projektera parkeringshuset med förskolan under 2020 

2020 Äska medel för produktionskostnader till Mål- och budget 2021 

2021-2022 Bygglov, markförsäljning och fastighetsbildning 

2022-2023 Byggnation 

3.3.3 Ekonomiska konsekvenser 
Alternativet kräver kommunala investeringar för projektering och byggnation av ett permanent 
parkeringshus med cirka 400 p-platser under mark samt en förskolebyggnad om 2 våningar. 
Investeringsbehovet för parkeringsanläggningen förväntas bli cirka 345 miljoner kronor och för 
förskolebyggnaden cirka 63 miljoner kronor, det vill säga ett totalt investeringsbelopp om 408 
miljoner kronor. Investeringsbeloppet innefattar både projekterings- och 
byggentreprenadkostnader. Delar av investeringen kan återhämtas genom parkeringsintäkter 
från kommande anläggning.  

I nedanstående tabell redovisas en preliminär bedömning av investeringskostnader. Eftersom det 
saknas projekteringsritningar som underlag till kostnadsbedömningen är kalkylen beräknade 
schablonmässigt. Det innebär att kalkylen behöver justeras i ett senare skede när nödvändiga 
underlag såsom projekteringsritningar och komponentindelning finns framtagna. 

  

Totalt investeringsbelopp 345 000 000 kronor för parkering  
63 000 000 kronor för förskola 

Kapitalkostnader (helårskostnad) 18 150 000 kr/år för parkering 
3 350 000 kr/år för förskola 

Avskrivningstid  K3 

Årlig driftskostnad 
1 000 000 kr/år (år 1-5), 1 600 000 kr/år (år 5-10) samt 

2 400 000 kr/år (år 10-25) för parkering 
600 000 kr/år för förskola 

Årlig hyra  19 150 000 kr/år för parkering 
3 950 000 kr/år för förskola 

  
Givna investeringsbidrag - 
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3.3.4 Ställningstagande 
Utifrån angivna projektmål så uppfyller förslaget om parkeringshus med förskola 4 av 6 
projektmål, nämligen stärka koppling mellan norra och södra delen av stadskärnan, tillgodose 
parkeringsbehovet inom en nära framtid, tillgodose förskolebehovet i stadskärnan och 
säkerställa att kvarterets utveckling inte genomförs på bekostnad av befintliga och planerade 
verksamheter. Alternativet uppfyller delvis målet om att möjliggöra för levande bottenvåningar 
längs Storgatan, dock inte genom att anlägga centrumverksamhet i. Centrumverksamhet 
planeras dock i grannfastigheten Spinnrocken 2 som är mer lämpligt placerad ur ett 
handelsperspektiv. Projektmålet som inte uppfylls är bygga bostäder, vilket kan uppfyllas i 
andra pågåendeprojekt i närheten, bland annat inom kvarteret Sländan. Alternativet bedöms 
uppfylla flest projektmål och innebär färre risker än de andra alternativen som har undersökts. 
Med detta som bakgrund föreslår kontoret att alternativet med parkeringshus med förskola 
godkänns. 

4. Kontorets rekommendation 
4.1.1 Sammanfattning 
Kontorets förslag är att gå vidare med alternativ 3, parkeringshus med förskola. Flera 
projektmål kan uppfyllas och de som inte uppfylls av det här alternativet kan tillgodoses inom 
andra projekt i stadskärnan. Bostäder kommer att byggas inom andra fastigheter i stadskärnan 
och även så nära som i kvarteret Sländan. Bostäder innebär också en risk för den befintliga 
verksamheten och bedöms därför olämpligt inom Separatorn 12. Levande bottenvåningar 
kommer att tillföras i projektet på Spinnrocken och den fastigheten har en strategiskt mycket 
viktigare placering för just centrumverksamhet. En lämpligare plats för förskola finns inte i 
stadskärnan och det kan vara en av de sista möjligheterna i stadskärnan att säkra en plats för en 
förskola med goda förutsättningar för en ordentlig förskolegård. Med det här förslaget kan både 
parkeringen och förskolan genomföras inom de närmaste åren, och på så sätt tillgodose två 
behov som saknas i stadskärnan inom en nära framtid.  

4.1.2 Förslag på process 
2019 (oktober)  Beslut i tekniska nämnden om att godkänna kvartersstudien 

2019 (november) Avsluta pågående planläggning för Separatorn 12 

2019 (november) Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att godkänna förhandsbesked 

2019 (november) Beslut i kommunfullmäktige om Mål- och budget 2020-2021 där medel för 
projekteringskostnader för parkeringshus med förskola försäkras 

2019 (december) Beslut om att godkänna förstudien i utbildningsnämnden samt 
kommunstyrelsen 

2020 Telge Fastigheter tecknar markanvisningsavtal och får i uppdrag att 
projektera parkeringshuset med förskolan under 2020 

2020 Äska medel för produktionskostnader till Mål- och budget 2021 
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2021-2022 Bygglov, markförsäljning och fastighetsbildning 

2022-2023 Byggnation 

4.1.3 Medskick till projekteringen 
• Byggnaden ska utformas så att den anpassas till kulturmiljön på ett hänsynsfullt sätt i 

både färg och material. 
• Parkeringsanläggningens konstruktion ska dimensioneras för påbyggnad av förskola i 

två våningar för 90 barn och tillräckligt planteringsdjup för att skapa god utemiljö med 
träd och buskar på gården. 

• Trafiken till och från samt inuti i parkeringshuset innebär en försämring av luftkvaliten. 
P-husets ventilation behöver placeras genomtänkt i förhållande till förskolegården och 
Tom Tits utegård.  

• Leveranser och sophämtning till förskolan kommer att ske via parkeringshuset, vilket 
kan innebär behov av anpassningar av bland annat takhöjd och utformning av in- och 
utfarten. 

• Förskolegården behöver anpassas med bullerdämpande åtgärder.  
• Förskolan behöver ha en genomtänkt placering av rum för vila i förhållande till 

bullerkällor 
• Fasaden mot Separatorn 13 bör utformas så att buller inte reflekteras vidare och stör 

andra bostäder 
• Grundvattenmätningar, miljöteknisk markundersökning och PM för geoteknik tas fram  


	Tjänsteskrivelse
	Kvartersstudie för fastigheterna Separatorn 12 och 13 samt del av Tälje 1:1
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Ekonomiska konsekvenser och finansiering
	Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden
	Beslutet ska skickas till


	Kvartersstudie
	1. Bakgrund
	1.1.1 Behovet av parkering
	1.1.2 Behovet av förskola
	1.1.3 Behovet av parken
	1.1.4 Tom Tits behov
	1.1.5 Gjuteriets behov
	1.1.6 Behovet av levande bottenvåningar
	1.1.7 Behovet av bostäder
	1.1.8 Behovet av att binda samman norra och södra delen av stadskärnan

	2. Syfte (mål & vision)
	3. Alternativ
	3.1 Tillfälligt parkeringshus ovan mark
	3.1.1 Beskrivning av alternativet
	3.1.2 Tidplan och process
	3.1.3 Ekonomiska konsekvenser
	3.1.4 Ställningstagande

	3.2  Parkeringshus med bostäder och centrumverksamhet
	3.2.1 Beskrivning av alternativet
	3.2.2 Tidplan och process
	3.2.3 Ekonomiska konsekvenser
	3.2.4 Ställningstagande

	3.3 Parkeringshus med förskola
	3.3.1 Beskrivning av alternativet
	3.3.2 Tidplan och process
	3.3.3 Ekonomiska konsekvenser
	3.3.4 Ställningstagande


	4. Kontorets rekommendation
	4.1.1 Sammanfattning
	4.1.2 Förslag på process
	4.1.3 Medskick till projekteringen



