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Redovisning av delegationsbeslut
BYGGLOV

Nybyggnad av kontor, två butikslokaler,
café, restaurang, parkeringsgarage samt
markparkering

Fastighet
Adress
Datum
Dnr
Handläggare, bygglov
Handläggare, teknik

Triton 7

Norra Neptunigatan 19
2019-11-04
2019-002562
Karen Thorén
Damir Mravac

__________________________________________________________________________________________________________________
Sammanfattning
Ansökan avser en kontorsbyggnad vars förhöjda
bottenvåning även innehåller livsmedelsbutik och en mindre
butikslokal med ingång från Neptunigatan samt café och
restaurang i byggnadens norra del mot hamnbassängen i
norr. Byggnadsarea är på 1.945 kvm, total bruttoarea är
16.709 kvm samt öppenarea 186 kvm. Samtidigt med denna
ansökan om kontorshus inkom ansökan om flerbostadshus
inom samma planområde.
Byggnaden har mellan tre och åtta våningsplan över mark
plus fläktrum på tak. Den består av en sammanhängande
tegelbeklädd volym med tak som i princip är platta utom de
byggnadsdelar som på våning tre, fem, sex och åtta som har
växthusliknande utformning.
Byggherre
Arkitekt
Antal bostäder
- antal i flerbostadshus
- varav hyresrätter
- varav bostadsrätter
- varav vårdboende
- varav trygghetsboende
- antal LSS-boende
Antal förskoleplatser
- Friyta utemiljö, kvm
Antal grundskoleplatser
Antal gymnasieplatser
Verksamhet
- typ

Lantmännen Byggnads AB
Wingårdh Arkitektkontor AB
-

Kontor, butiker, café och
restaurang
- BTA
16.709 kvm
Parkering (samutnyttjande med flerbostadshus)
- antal bilplatser totalt
87, varav 3 PRH-platser
- antal p-köpsplatser totalt 8
- antal cykelplatser totalt 374
Övrigt
-

Kontorshuset underbyggs med ett parkeringsgarage som är
gemensamt med och även utgör grund för flerbostadshus på
samma fastigheter. Nedfart till garaget sker från
kvartersgatan mellan byggnaderna.

Vy från nordväst

Förslaget utmärks av byggnadens stora volymer som trappar
sig upp i våningsantal mot kajpromenaden i norr. Det är en
relativt stramt hållen fasadutformning med ytterväggar av
grönglaserat tegel murat i vilt förband och generösa glasytor
i fönstersättningen. Teglet föreslås i flera nyanser alternativt
med schattering genom dubbelglasering. Adderandet av lätta
glaspaviljonger på fyra olika våningsplan för tankarna till
växthus och odling vilket ger en lätt accent såväl till den
tunga tegelvolymen som till stadsbilden. De delar av taken
som inte utgör terrasser är belagda med sedum som även
bidrar till dagvattenfördröjning. Fläktrummets och delvis
glaspaviljongernas väggar kommer att förses med växtlighet.
Föreslagen åtgärd bedöms förenlig med gällande detaljplan.
Vy från Neptunigatan vid huvudentré

Redovisning av delegationsbeslut
BYGGLOV

Nybyggnad av flerbostadshus med
vårdboende, trygghetsboende, tre
butikslokaler samt markparkering

Fastighet
Adress
Datum
Dnr
Handläggare, bygglov
Handläggare, teknik

Triton 7

Norra Neptunigatan 19
2019-11-04
2019-002566
Karen Thorén
Damir Mravac

__________________________________________________________________________________________________________________
Sammanfattning
Ansökan
avser
flerbostadsbyggnad
innefattande
trygghetsboende, hyresrätter och butiker i bottenvåning,
vårdboende på plan 2-4 och bostadsrätter på de övriga
planen. Samtidigt med denna ansökan om flerbostadshus
inkom ansökan om kontorshus inom samma planområde.

Byggherre
Arkitekt

Lantmännen Byggnads AB
Wingårdh Arkitektkontor AB

Antal bostäder
- antal i flerbostadshus
104
- varav hy0esrätter
3
- varav bostadsrätter
39
- varav vårdboende
54
- varav trygghetsboende 8
- antal LSS-boende
Antal förskoleplatser
- Friyta utemiljö, kvm
Antal grundskoleplatser Antal gymnasieplatser
Verksamhet
- typ
3 butikslokaler
- BTA
111 kvm
Parkering (samutnyttjande med kontorshus)
- antal bilplatser totalt
95, varav 3 PRH-platser
- antal p-köpsplatser totalt 8
- antal cykelplatser totalt 374
Övrigt
-

Byggnaden är L-formad och omgärdar en gemensam gård
som öppnar sig mot hamnbassängen i nordväst.
Den har mellan sex och nio våningsplan över mark (plus
fläktrum på tak) samt källare. Den lägre delen med sex
våningar är placerad utmed Neptunigatan, i dess västra del
ökar den med en våning och i dess östra del trappas
våningsantalet upp norrut mot vattnet. På taken finns
terrasser, dels tillsammans med gemensamhetslokaler, dels
för de högst belägna bostäderna. I övrigt täcks taken med
sedum.

Vy från nordväst

Bostadshuset underbyggs med ett parkeringsgarage (som
ingår i bygglovsärendet för kontorshuset) med plats för bilar,
cyklar och lägenhetsförråd. Nedfart till garaget sker från
kvartersgatan i bostadshusets östra sida mot kontorshuset.
Förslaget utmärks av en relativt stramt hållen
fasadutformning. Detaljer i tegelmurning samt tegel och
fogar i olika kulörer för att åstadkomma en förskjutning med
allt ljusare kulörer uppåt ger liv åt fasaderna. Balkonger är
utformade så att en framtida inglasning följer byggnadens
arkitektur.
Byggnadsarea är på 1.393 kvm och total bruttoarea 12.781
kvm.
Föreslagen åtgärd bedöms förenlig med gällande detaljplan.
Vy från Norra Neptunigatan

