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Inledning
Handlingar
Planhandlingar
Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna
planbeskrivning.
Utredningar
Utredningar som tagits fram under planarbetet är
 PM Parkeringsutredning Bagarmossen (Structor, 2012-05-03)
 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, PM och rapport (Bjerking,
2012-03-14)
 Geoteknisk utredning, PM och rapport (Bjerking, 2012-03-26)
 Trafikmätningar Fogdevägen och Rusthållarvägen (Trafikkontoret, 201210-09 tom 2012-10-11)
 Dagvattenutredning (Tengbom, 2012-11-20)
 Trafikanalys Bagarmossen (Atkins, 2013-06-17)
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Övrigt underlag
 Solstudier (skuggor) granskningsskede (Tovatt Architects and Planners
AB)
 Solstudier (antal soltimmar) granskningsskede (Tovatt Architects and
Planners AB)
Medverkande
Planen är framtagen av Hedda Nilsson Orviste och Helena Thomann på
Stadsbyggnadskontorets planavdelning. I projektgruppen har Johan Rapping,
Margareta Catasús, Inger Åberg, Birgitta Nylander, Bannie Imamovic ingått
från Exploateringskontoret och Charlotte Rydahl från Stadsbyggnadskontorets
bygglovavdelning. Micael Johansson är ansvarig lantmätare. Planen har tagits
fram i samarbete med beställaren AB Svenska Bostäder genom Victor Hoas
Ströman samt med beställarens arkitekt Tovatt Architects and Planners genom
Magnus Andersson, Sara Almén, Kristina Henschen, Aron Schwarz och
Matilda Crisp. Sofia Sandqvist på Tengbom har studerat gårdarnas utformning
samt möjligheter att hantera dagvatten.
Planens syfte och huvuddrag
Planens huvudsyfte är att möjliggöra uppförandet av två nya flerbostadshus,
med ca 69 lägenheter och en gruppbostad om ca 6 lägenheter, vid Fogdevägen i
stadsdelen Bagarmossen. Inom Ståthållaren 5, där det tidigare legat en mindre
förskola, samt på delar av en allmän parkeringsplats möjliggör planen att de
nya flerbostadshusen i 5 våningar kan uppföras. De tillkommande bostädernas
parkeringsbehov ska lösas inom fastigheten, i huvudsak i garage under
byggnaderna men även längs en ny kvartersgata. En stor del av den befintliga
allmänna parkeringsplatsen ska bevaras. Bagarmossen är enligt Stockholms
byggnadsordning utpekad som kulturhistoriskt värdefull miljö vilket ställer
krav på tillkommande bebyggelses placering och utformning.

DNR 2011-16938-54
SID 3 (24)

Plandata
Läge, areal, markägoförhållanden
Planområdet, som är ca 6 200 kvm stort, är beläget vid Fogdevägen och
Rusthållarvägen i Bagarmossen. Planområdet omfattar fastigheterna
Ståthållaren 4-6, samt del av Skarpnäcks gård 1:1. Samtliga fastigheter ägs av
Stockholms kommun. SISAB innehar tomträtt för Ståthållaren 5. AB Svenska
bostäder, som är beställare av planarbetet, innehar tomträtt för Ståthållaren 4
och 6. Planområdet begränsas i norr av kv. Krigsrådet, i väster av bebyggelsen
inom fastigheten Ståthållaren 4, i öster av fastigheten Hovrättsrådet 2 och i
söder av ett grönstråk (Skarpnäcks gård 1:1) samt av bebyggelsen i kv.
Skattebonden.
Grön koppling
och viktigt stråk
Bagarmossens
centrum
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Nedlagd
panncentral

Förskola
2 avd.

Grönområde

T-station
Bagarmossen

8-våningshus
med lågdel
Allmän
parkeringsplats

Grön koppling
och viktigt stråk

Planområdet och dess närområde. Planområdets läge är markerat med en röd ring.
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Enligt stadens översiktsplan – Promenadstaden, berörs det aktuella området av
strategi 4 som anger att kompletteringar ska kunna ske med utgångspunkt från
lokala förutsättningar och behov. I gränsen mellan bebyggelse och grönområde
ska avvägningen mellan intressen prövas i planeringen. Bebyggelse i goda
kollektivtrafiklägen ska prioriteras och marken utnyttjas så effektivt som
möjligt. Gemensamt för samtliga stadsdelar är intresset att öka och variera
utbudet av bostäder. Vid planering ska ytor för rekreation och lek prioriteras
och parkering i första hand förläggas under mark. Ny bebyggelse ska planeras i
samspel, med eller i medveten kontrast till, områdets stadsbyggnadskaraktär
och med hög arkitektonisk kvalitet.
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Stockholms byggnadsordning
Enligt byggnadsordningen är det öppna planmönstret och karaktären av fritt
liggande byggnader i naturlandskap särskilt viktiga, med bebyggelsens
proportioner och karaktär samt naturmarken, ofta med träd och klipphällar nära
inpå husen. Kompletteringsbebyggelse kan ske med enstaka hus inordnade i
planmönster och stadsbild eller som friare utformade husgrupper utanför
stadsdelens sammanhållna miljöer men utan påtagliga intrång i omgivande
grönstråk. Nya hus underordnas normalt trädtoppshöjd och anpassas till
terrängen. Sammanhållning i materialkaraktär och taklandskap är väsentlig.
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Detaljplan
Inom planområdet gäller följande detaljplaner; Pl. 4378-A fastställd 1958, som
anger mark för allmänt ändamål (Ståthållaren 5) och gatumark (Skarpnäcks
gård 1:1), Dp 93034 fastställd 1993, som möjliggör en miljöstuga (Ståthållaren
6), Pl. 3765 fastställd 1950 som anger tomtmark (Ståthållaren 4) samt Pl. 3846
fastställd 1951 som reglerar parkmark (Skarpnäcks gård 1:1). Det finns även
fastighetsindelningsbestämmelser, registrerade som tomtindelningar. För
Ståthållaren 4-5 gäller: Ståthållaren T 4-5, fastställd 1959-01-16, akt 0180B11/1959.
Kommunala beslut i övrigt
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 19 januari 2012 § 12 att ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet. Förslaget innehöll på
dåvarande tidspunkt även en ny förskola på den intilliggande fastigheten
Hovrättsrådet. Alliansen, med stöd av Miljöpartiet, framförde i ett särskilt
uttalande att det, för att öka exploateringen i projektet, bör prövas om
byggnaden som inrymmer en förskola även kan innehålla bostäder, gärna i
form av ett högre hus. Kontoret bedömde dock att en hög byggnad ovan den
nya förskolan skulle riskera att komma i konflikt med befintligt 8-våningshus
kulturhistoriska värde, medföra negativa konsekvenser för den nya
förskolegården, samt skapa svårigheter att lösa tillkommande bostäders
parkeringsbehov. Kontoret lät därför samråda kring planförslaget utan en hög
byggnad. Då det dock är positivt om antalet bostäder i Stockholm ytterligare
kan öka har kontoret tillsammans med byggherren, i enlighet med alliansens
och Miljöpartiets särskilda uttalande, utvärderat olika möjligheter till detta
inom planområdet. Inför granskningsskedet har olika alternativ utretts utifrån
konsekvenser för stads- och landskapsbild, kulturmiljövärden, bostadsgårdar
och gemensamma ytor, grönstråk, skuggningseffekter och andra olägenheter
för grannar samt parkeringsmöjligheter. Kontorets och byggherrens
gemensamma uppfattning är att bostadslamellen längst i söder, det s.k.
”parkhuset”, skulle kunna utökas med ytterligare 1 våning för att ge ett
ytterligare tillskott av bostäder. Därmed möjliggörs även ett önskemål från
stadsdelen om att inrymma en gruppbostad inom projektet.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 25 oktober 2012 § 58 att godkänna
redovisningen av plansamrådet och att uppdra åt kontoret att ställa ut förslaget i
enlighet med kontorets tjänsteutlåtande. Alliansen framförde i ett särskilt
uttalande att det är en viktig utgångspunkt i projektet att lösa erforderligt antal
allmänna parkeringsplatser samt att en trafikanalys är angelägen.
Markanvisning
Exploateringsnämnden anvisade den 19 maj 2011 § 20 mark för bostäder inom
Ståthållaren 5 och del av Skarpnäcks gård 1:1 i Bagarmossen till AB Svenska
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Bostäder. Då ingick även en förskola på Hovrättsrådet 2 vilken har utgått ur
markanvisningen. Fastigheten Hovrättsrådet 2 ingår därmed inte längre i
detaljplaneområdet.

Förutsättningar
Natur
Mark, vegetation och rekreation
Drygt en tredjedel av planområdet består av hårdgjord mark i form av
byggnader och asfalterade ytor såsom förgårdsmark, gata och
parkeringsplatser. I planområdets södra del angränsar ett viktigt grönstråk
(Skarpnäcks gård 1:1) som passerar planområdet i öst-västlig riktning. Delen
närmast planområdet består främst av klippta gräsytor med inslag av trädpartier
eller solitära stora träd. Via gång- och cykelbanor i grönstråket binds
Bagarmossens bebyggelse samman med större sammanhängande
rekreationsområden. Bagarmossens bollplan ligger ca 500 meter bort. Det är
även nära till Nacka naturreservat.
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Förskola
2 avd.

8-våningshus
med lågdel

Grönområde
Allmän
parkeringsplats
Ortofoto över planområdet, som är markerat med en röd ring.
Geotekniska förhållanden
Markförhållanden
Enligt jordartskartan är de generella jordarterna i området lera och i de högre
partierna morän. Berg i dagen förekommer i den södra delen. Berggrunden
domineras av gnejser och graniter. I en utförd översiktlig miljöteknisk
markundersökning (Bjerking, 2012-03-14) påträffades sandig grusig lerig
fyllning i samtliga provpunkter. Fyllnadsmäktigheten varierar från ca 0,8 meter
till 2,8 meter, med de största mäktigheterna under parkeringsytan på
Fogdevägen. Fyllningen underlagras av lera.
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Markradon
Enligt översiktlig miljöteknisk markundersökning (Bjerking, 2012-03-14) har
marken inom undersökningsområdet en normal/hög radonhalt samt normala
värden av gammastrålning från berg. Detta innebär sammantaget att marken
klassas som normalradonmark.
Hydrologiska förhållanden
Markavvattning och miljökvalitetsnormer för vatten
Planområdet är beläget inom delavrinningsområdet Mälaren-Årstaviken för
ytvattenförekomsten Mälaren-Stockholm (SE657596-161702). Enligt VISS
oktober 2012 har Mälaren god ekologisk status men uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormer som ska uppnås för vattenförekomsten är
god ekologisk status 2015 och god kemisk ytvattenstatus 2015, med
tidsundantag till 2021. Årstaviken är dock en del av Mälaren som sannolikt har
sämre vattenstatus än Mälaren i stort.
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Dagvatten
I dagsläget leds dagvatten ner till kombinerade dagvatten- och
avloppsledningar som går till Henriksdals reningsverk.
Befintlig bebyggelse
Bebyggelsen i närområdet är i
huvudsak uppförd under 1950-talet
och har en gedigen och tidstypisk
arkitektur med arbetade detaljer i
portaler och balkonger, fältindelningar
i puts med varierad färgsättning.
Bebyggelsen består av lamellhus i 3-4
våningar sammankopplade kring
grönskande gårdar omväxlande med
enstaka punkthus.
Bland den angränsande befintliga
bebyggelsen finns ett 8 våningar högt
punkthus med butikslänga
(Hovrättsrådet 2), som är uppfört
1952-54 av Bf. Hyreshus och ritat av
Stockholms fastighetskontor.
Stadsmuséet har bedömt att
byggnaderna har ett särskilt
kulturhistoriskt värde (grön klass) och
är ett betydelsefullt inslag i
stadsbilden.
Den befintliga förskolan (Ståthållaren 5) är av standardtyp från 1960-talet, med
ursprunglig karaktär, på en i huvudsak plan tomt. På gården finns gräs, sparade
björkar, sandlådor, lekredskap och gångar av asfalt och betongplattor.
Stadsmuséet har bedömt att byggnaden har ett visst kulturhistoriskt värde (gul
klass). Intill förskolans tomt finns inom Ståthållaren 6 en miljöstuga som
används av boende inom Hovrättsrådet 2 och kv. Skattebonden.
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Landskapsbild/stadsbild
Planområdet ligger inkilat i ett område som karaktäriseras av ett öppet
planmönster med fritt liggande byggnader i naturlandskap. Med undantag från
8-våningshuset vid Rusthållarvägen samt några nyare punkthus från mitten av
2000-talet är byggnaderna i närområdet generellt 3 våningar höga, med förhöjd
källarvåning, och grupperade så att de bildar rum.
Kulturhistoriskt värdefull miljö
Bagarmossen är utpekad som en kulturhistoriskt värdefull miljö, med
stadsbyggnadskaraktären smalhusstad. Stockholms byggnadsordning utgör
vägledning för hur värdena kan tas tillvara (se vidare på sidan 4).
Enligt Riksantikvarieämbetets fornsök finns det inga kända fornlämningar
inom planområdet.

Utredningsområde
Rusthållarvägen
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Planområdet

Ortofoto över Bagarmossen.
Pågående planering i närområdet
Planområdet ingår i ett större programområde som innefattar stadsdelarna
Bagarmossen och Skarpnäck för vilka det planeras för ca 2500 nya bostäder.
Denna första etapp har prioriterats med anledning av att etappen inte bedöms
inskränka fortsatt planering inom det aktuella området. Nästa etapp planeras bli
fastigheten Krigsrådet 3, norr om planområdet, där det finns en nedlagd
panncentral. Frågor som studerats inom utredningsområdet och som behöver
hanteras vidare är, i korthet, bevarande/rivning av den grönklassade
panncentralen, parkeringsmöjligheter, Rusthållarvägens utformning,
möjligheter till förtätning med ny bebyggelse samt förstärkning av stråk,
samband och grönkopplingar. Rusthållarvägen kan även komma att påverkas
beroende på utfallet av det pågående programarbetet för BagarmossenSkarpnäck.
Offentlig och kommersiell service
Genom att följa grönstråket österut från planområdet nås inom 350-400 meter
Bagarmossens centrum. Där finns tunnelbanestation, service och butiker. I
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anslutning till centrum finns också bibliotek och vårdcentral. Bagarmossens
skola (F-9) och 2-3 förskolor ligger också på ca 350-400 meters avstånd från
planområdet.
Gator och trafik
Angöring
Planområdet angörs med bil från Fogdevägen, vilken matas från
Rusthållarvägen och från Riksrådsvägen. Till fots eller till cykel kan området
även nås från en gång- och cykelväg som löper mellan Bagarmossens centrum
och angränsande bostadsområden i grönstråket direkt söder om planområdet.
Parkering
Inom planområdet finns en allmän bilparkeringsplats med 40 markerade platser
för 7-dygnsparkering. Runt denna finns även möjlighet till längsgående
parkering (dock ej 7-dygnsparkering) med 14 platser. Sammanlagt inrymmer
parkeringsplatsen 54 platser. I närområdet finns även möjlighet till allmän
parkering (64 platser) längs med Fogdevägens västra sida.
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Cykelparkering finns i anslutning till bostadsentréer.
Kollektivtrafik
Planområdet ligger ca 350 meter från Bagarmossens centrum som har
tunnelbanestation (gröna linjen mot Skarpnäck) och bussförbindelser. Det är
cykelavstånd till Stockholms innerstad.
Tillgänglighet
Marknivån varierar från ca + 38 meter i norr till ca +35,5 meter i väster och
+36,5 meter i söder. Den mark som används av förskolan är inhägnad men
övrig mark är i stort sett tillgänglig. Inom planområdet finns gångbanor av
varierande bredd.
Störningar och risker
Förorenad mark
I en provpunkt under parkeringsytan på Fogdevägen uppmättes oljekolväten
och PAH över riktvärdet för känslig markanvändning (KM) (Översiktlig
miljöteknisk markundersökning, Bjerking, 2012-03-14). Den förhöjda halten
påträffades i en fyllning som innehåller tegel och asfaltbitar. Halten understiger
dock riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM) och bedöms vara i
nivå med vad som ofta förekommer i fyllnadsmassor i stadsmiljö. Den
underliggande naturliga jorden bedöms vara ren. I området finns stora ytor som
är asfalterade. Äldre asfalt kan innehålla höga halter av PAH, s.k. tjärasfalt.
Asfalten i det aktuella området är inte undersökt.
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Buller
Enligt trafikmätningar utförda 9-11 oktober 2012 av Trafikkontoret så kör ca
2680 fordon/vardagsdygn på den aktuella delen av Rusthållarvägen och ca 620
fordon/vardagsdygn på den aktuella delen av Fogdevägen. Riktvärdena för
buller överskrids inte i dagsläget (Miljöförvaltningens bullerkartor). För att
utreda den samlade effekten av detta och andra pågående planprojekt i området
har en trafikanalys färdigställts under 2013. Denna visar att en utbyggnad av
bostäder och förskolor såsom planerat vid dåvarande tidpunkt förväntas
medföra att området tillförs en ökad trafikmängd på cirka 1 600 - 2 400 fordon/
dygn. Utredningen visar också att dessa trafikmängder endast medför en
ökning av de ekvivalenta bullervärdena med knappt 1 dB(A), vilket inte anses
vara en hörbar skillnad.

Planförslag
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Planförslaget möjliggör i huvudsak uppförande av bostadsbebyggelse, med ca
69 lägenheter och en gruppbostad om ca 6 lägenheter. Därutöver anläggs en ny
gata inom kvartersmark. En befintlig allmän parkeringsplats kommer delvis att
byggas om.
Ny bebyggelse
Projektet kan genom en anpassning till omgivande bebyggelsemönster
betraktas som en naturlig komplettering av en enhetlig bebyggelse.
Planområdet kräver samtidigt ett självständigt angreppssätt och en annorlunda
lösning då så smala tomter inte har en uppenbar motsvarighet i Bagarmossens
existerande typologier.
Existerande byggnader i anslutning till planområdet är placerade med god
tillgång till naturmark, ofta med gavel som möter långsida snarare än
parallellställda huskroppar, något som förslaget har tagit fasta på, likaså har
siktlinjer och gårdssamband i omgivningen beaktats.
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Befintlig
förskola rivs
och ger plats
för 2 nya flerbostadshus.
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Situationsplanen i förhållande till omgivningen (Tovatt Architects and Planners AB)

Flerbostadshus
Det nya tillägget består av två tydligt avskilda byggnadskroppar i 5 våningar.
Byggnadskropparna gör genom sin inbördes placering och sina
vinkelförändringar en kontinuerlig rörelse från det högt liggande gaturummet i
nordöst (med en möjlig framtida anslutning till fastigheten Krigsrådet 3) ner till
grönskan i sydväst.
I den nordöstra delen av planområdet möts man av hårdgjorda ytor, parkeringar
och träd i planteringsytor, en infrastruktur som är en förutsättning för
bostadsbyggande i ett välanvänt stadslandskap. Här föreslås en byggnad,
”gatuhuset”, som även innefattar ett parkeringsgarage under den östra delen av
byggnaden. Gatuhuset trappar av mot parkhuset med en takterrass som får de
båda byggnadernas vandring mot grönområdet i väster att upplevas som en
kontinuerlig rörelse.
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Perspektiv söderut sett från Rusthållarvägen. Till vänster befintlig byggnad inom
Hovrättsrådet 2 samt bakom denna en del av parkhuset, i mitten gatuhuset och till
höger befintlig byggnad inom Ståthållaren 4.
(Tovatt Architects and Planners AB)

Tvärsektion genom gatuhuset, sett mot norr. (Tovatt Architects and Planners AB)
I sydväst föreslås en byggnadskropp, ”parkhuset”, som har samma formspråk
som parkhuset men som med närheten till grönområdet i väster och den
nyanlagda gården som den inramar har goda förutsättningar att upplevas som
ett hus placerat i ett stycke grönska. Mot befintlig bebyggelse i norr trappas
parkhuset av med en takterrass.
Alla lägenheter får tillgång till markterrass eller balkong. Mellan de två nya
byggnaderna anläggs en bostadsgård.
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Perspektiv västerut sett från gång- och cykelstråket söder om planområdet. Till
vänster befintlig byggnad inom Skattebonden 2, i mitten parkhuset och till höger en
del av gatuhuset.
(Tovatt Architects and Planners AB)

Tvärsektion genom parkhuset, sett mot öster. (Tovatt Architects and Planners AB)
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Modell över flerbostadshusen (markerade med blått) och närområdet, fågelvy från
söder.
(Tovatt Architects and Planners AB)
Gestaltningsprinciper
Flerbostadshus
Fasaderna föreslås putsas med färger i ton med omgivande byggnader. Skarvar
från eventuella konstruktionselement får inte synas. Tanken är att vissa fönster
och byggnadsdetaljer inramas med ljusare kulör, precis som fasaderna i
omgivningen använder sig av färgfält och inramningar. Byggnadsdelar närmast
befintliga bostäder i nordväst ska utformas gynnsamt för reflektion av dagsljus.
För att ytterligare förstärka byggnadernas rörelseriktning från gata till park så
är byggnadernas förändringar i tjocklek inte manifesterade i livförskjutningar,
istället fasas volymerna och ges därigenom ett mer spolformat och slätare
intryck; byggnaderna vandrar sig ner mot grönskan.
Befintliga byggnader i närområdet har en takvinkel på cirka 19-26 grader och
planen ger möjlighet till en lutning mellan 15-30 grader för att möjliggöra att
fläktrum och hisstoppar ska kunna döljas under takfallet. Då huskropparnas
former ger upphov till flera olika lutningar medges en lägre lutning där taket
valmas. Vindarna får inte inredas för bostäder.
För parkhusets del medger markhöjderna att första våningsplanet får en sockel
mot södersidan och att en källare kan utföras. För gatuhuset medges en
garagevåning i suterräng.
Omgivande miljö, park, gaturum
För flerbostadshusen föreslås att en grön innergård med två gemensamma
uteplatser för de boende skapas. Marklägenheterna har möjlighet till egna
uteplatser. Bostadsgårdens marknivå ska ligga så nära de omgivande
marknivåerna som möjligt för att inbjuda till rörelser och öppenhet mellan
gårdarna i närområdet. Gårdsrummet får inte upplevas som för privat för att
passera. Gården ska utformas för att ge en upplevelse av grönska och
byggnader som är placerade i natur, och gärna anläggas med träd och växter
som anspelar på naturmarker i närheten. Gårdens utformning och vegetation
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relaterar då tydligt till den omgivande miljön och till dagens grönstråk. För att
underlätta för fördröjning av dagvatten får endast 55 % av gårdsytan hårdgöras.
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Förslag till utformning av gårdsmiljöer vid flerbostadshusen.

(Tengbom)

Kvartersgatan ska hållas så smal som möjligt och utformas på ett tilltalande sätt
för både fotgängare, cyklister och bilister. Såväl gatan som nedfarten till
parkeringsgaraget ska utformas så att störningar för boende minimeras.
Den synliga delen av gatuhusets suterrängvåning ska gestaltas med omsorg för
att motverka barriäreffekter. Ovansidan kan med fördel planteras.
Det är viktigt att gång- och cykelstråket även fortsättningsvis har en tydlig
annonsering från öster. Det får heller inte upplevas som att den nya
bebyggelsen privatiserar allmänt stråk.
Gator och trafik
Angöring
Den allmänna parkeringsplatsen kommer att behålla sin nuvarande angöring
från Fogdevägen.
De nya bostadshusen inom Ståthållaren 5 föreslås angöras från en ny
kvartersgata som anläggs invid den nuvarande gångvägen mellan Ståthållaren 4
och 5. Bostadshusen kommer att ha sina entréer både mot gata och mot gård.
Från kvartersgatan anläggs även en ramp ner till ett garage under bostäderna.
Då kvartersgatan är återvändsgata krävs en vändzon. Kvartersgatan är tänkt att
hållas så smal som möjligt och endast tillgodose tillfällig angöring till de nya
entréerna samt parkeringsmöjlighet för de boende. Möte sker i vändzonen.
Gång- och cykeltrafik
Befintliga kopplingar till gång- och cykelvägen i grönstråket söder om
planområdet ska bevaras och förstärkas. Cykelparkeringsplatser ska finnas i
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anslutning till bostadsentréer samt ev. lokaler. Inom de nya bostadshusen bör
cykelrum anordnas. Det ska finnas minst 2,5 cykelparkeringsplatser per
lägenhet.
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Parkering
Enligt en utförd parkeringsutredning (Structor, 2012-05-03) så varierade
beläggningsgraden på 7-dygnsparkeringen mellan 0,7 och 0,82.
Beläggningsgraden var högre under dagtid än kvällstid/nattetid, vilket kan
anses vara något förvånande eftersom parkeringsplatser i bostadsområden
oftast har högre beläggning under kvällstid/nattetid. Utifrån de mätningar som
utförts var endast hälften av fordonsägarna skrivna på adresser i Bagarmossen
medan de andra fordonen tillhörde personer med adresser utanför
Bagarmossen.
Vid bedömningen av vad som är ett rimligt antal parkeringsplatser att ersätta
vid en förtätning bör det inledningsvis fastställas vilken karaktär och funktion
parkeringsytan ska ha. Parkeringsutredningens bedömning är att ytan inte är
tillräckligt attraktiv för att utpekas som infarts- och/eller arbetsplatsparkering,
något som delvis kan vara fallet i dagsläget. Om satsningar görs för att göra
ytan mer tillgänglig för boende- och besökare, t.ex. genom en annan
tidsreglering än 7-dygn, bedöms parkeringsplatserna kunna utnyttjas mer
effektivt än idag. Parkeringsutredningens slutsats är att 25-30 platser är ett
rimligt antal platser att ersätta. Efter plansamrådet har en förprojektering av
parkeringsplatsen genomförts utifrån erforderliga radier, avstånd, behov av
belysning etc. Antalet parkeringsplatser uppgår till 28 st., vilket är i linje med
parkeringsutredningens slutsats.
Parkeringsbehovet för de nya bostäderna ska lösas inom den egna fastigheten.
Med anledning av närheten till kollektivtrafik har ett parkeringstal på 0,5
bedömts som rimligt i området i dagsläget. För 69 lägenheter innebär det ca
34platser. För gruppbostaden (6 lägenheter och gemensamhetslokal) har
parkeringstalet bedömts vara 0. Parkeringen ska i huvudsak ske i ett garage
under det norra bostadshuset (21 platser). Markens höjdskillnader medför att en
garageinfart lämpligast sker från kvartersgatan. Det ska även finnas
parkeringsplatser längs med kvartersgatan (13 platser).
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Plan över parkeringsgarage, kvartersgata och allmän parkeringsplats.
(Tovatt Architects and Planners AB)
Tillgänglighet
Planförslaget tillgodoser att minst en entré per trapphus har angöring och
parkering inom 10 m. Inga större lutningar än 1:20 förekommer. Gångbanor
inom allmän platsmark är minst 2 m breda. Då befintliga cykelstråk bedömts
som tillräckliga föreslås inga nya cykelbanor, men möjlighet finns att cykla
inom bostadsgatan där trafiken är sparsam eller längs med den allmänna
parkeringsplatsen. Parkeringsgaraget ligger i suterräng och bitvis i höjd med
marknivå varför utrymningsåtgärder bedöms möjliga att lösa.
Avfallshanteringen sker utomhus och kan nås inom 15-20 meters avstånd från
bostadsentréer. Ett grovsoprum tillgodoser 4 trapphus varför avståndet till entré
blir 0-75 m.
Teknisk försörjning
Teknisk försörjning av tillräcklig kapacitet för att försörja planområdet finns
inom området.
Energiförsörjning
Vid projektering och byggande ska krav och mål enligt exploateringsnämndens
verksamhetsmål för miljö ”Energieffektiva lösningar och val av förnybara
energislag i nybyggnadsprojekt” (exploateringsnämnden 2009-12-17)
uppfyllas. Krav och mål finns redovisade i PM ”Exploateringskontorets krav
och mål för energi 2010” (2010-01-26). Bland annat gäller följande krav:
 Krav på energihushållning som innebär att vid annan
uppvärmningsform än el ska energianvändningen i byggnader (köpt
energi, Atemp, exklusive hushållsel) ej överstiga 75 kWh/m2 och år,
varav högst 15 kWh/m2 och år elektricitet (inkl fastighetsel).
 Krav på uppföljningssystem där byggherren förbinder sig att rapportera
om energiförbrukning andra uppvärmningsåret.
Avfallshantering
Avfallshanteringen avses att lösas utomhus genom nedgrävda behållare med
maskinell hämtning enligt stadens riktlinjer. Behållarna föreslås placeras på

DNR 2011-16938-54
SID 17 (24)

förgårdsmark mellan de nya flerbostadshusen och den allmänna
parkeringsplatsen. Ett nytt grovsoprum kommer att uppföras. Kvartersgatans
begränsade mått och karaktär förutsätter att ingen avfallshämtning sker i denna
del av kvarteret.
Räddningstjänst
Utryckningsfordonens framkomlighet till det norra bostadshuset kan ske från
omgivande gator. Framkomligheten till det södra bostadshuset kan ske från
vändplanen vid kvartersgatan samt från den allmänna parkeringsplatsen. Vid
behov finns även utrymme att köra med utryckningsfordon längs med gångoch cykelvägen i söder.

Konsekvenser
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Behovsbedömning
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL(2010) 4 kap 34§
eller MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver göras. Underlag för
behovsbedömning har inhämtats från Miljöförvaltningen, Stockholms
Stadsmuseum och Storstockholms brandförsvar, som delar kontorets
bedömning.
Planförslaget överensstämmer med gällande översiktplan. Planförslaget
bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar
eller förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskapseller internationell skyddsstatus. Den planerade verksamheten bedöms inte
medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa.
De miljöfrågor som har betydelse för projektet och bör studeras under
planarbetet och redovisas i planbeskrivningen är främst konsekvenser för
natur-, rekreations- och kulturvärden.
Natur och rekreation
Natur
Planförslaget tar delvis naturmark i anspråk där det finns trädarter som ger
möjlighet till spridning inom habitatnätverken för barrskogsfåglar och
eklevande arter. Träden fungerar också som karaktärsträd i området och kan ge
svalka i det framtida klimatets värmeböljor. Inom den allmänna platsmarken
kommer befintliga träd utmed gångvägen i söder i huvudsak att försvinna, och
ersättas av nya träd utmed gångvägen inom kvartersmark. Detta då marken
avses användas för brandväg till parkhuset, samt då marken påverkas av
schaktning under byggtiden. Inom bostadsbebyggelsens kvartersmark bedöms
det inte som möjligt att bevara några träd. Avsikten är att återplantera träd och
växtlighet på de platser inom planområdet som lämpar sig för plantering.
Förändringen av markanvändningen föreslås utredas för grönkompensation,
som innebär att värden på parkmark i närområdet kan höjas ytterligare. Hur
och var grönkompensationen ska ske kommer att utredas vidare i samråd med
stadsdelsförvaltningen.
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Rekreation
Den parkyta som tas i anspråk för bebyggelse bedöms inte medföra påtagliga
konsekvenser för rekreationsmöjligheterna i området. Gång- och
cykelmöjligheterna är fortsatt goda.
Kulturhistoriskt värdefull miljö
Förslaget innebär att en befintlig förskolebyggnad (gulklassad) försvinner och
att ny bebyggelse fogas in i den ursprungliga bebyggelsestrukturen
(grönklassad och gulklassad). Stadsbyggnadskontoret stödjer Stockholms
Stadsmuseums bedömning om att rivningen av den gulklassade byggnaden och
uppförande av ny bebyggelse på platsen kan accepteras under förutsättning att
områdets befintliga kulturhistoriska värden beaktas. Målsättningen har varit att
utforma byggnader av vår tid som utgår från platsen och sammanhanget
omkring.

Godkänt dokument - Jonas Claeson, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2016-03-21, Dnr 2011-16938

Landskapsbild/stadsbild
Den nya bebyggelsen föreslås på mark som idag är dels obebyggd, dels
bebyggd med en betydligt lägre byggnad (1 våning). Detta gör att planförslaget
kommer att utgöra en tydlig förändring i landskaps- och stadsbilden.
Bedömningen är att planförslaget, med sin egna karaktär och personliga
förhållningssätt gentemot omgivande bebyggelse, har förutsättningar att kunna
infogas i Bagarmossens karaktär av smalhusstad.
Ljusförhållanden
Solstudier (Tovatt Architects and Planners AB, granskningsskede) visar att de
nya flerbostadshusen medför skuggningseffekter på intilliggande bostäder
inom fastigheten Ståthållaren 4, Hovrättsrådet 2 och Skattebonden 2 under det
mörka halvåret. Ståthållaren 4 skuggas främst fram till tidig eftermiddag och
Hovrättsrådet 2 och Skattebonden 2 under sen eftermiddag/kväll. De senare två
fastigheterna skuggas delvis under kvällstid även vid sommarsolståndet.
Parkhuset medför skuggeffekter på cirka halva den nya bostadsgården under
sommarsolståndet. Under det mörka halvåret skuggas cirka 3/4 av
bostadsgården samt delar av gatuhuset.
För att ytterligare studera planförslagets påverkan på ljusförhållandena har de
framtagna skuggstudierna efter plansamrådet kompletterats med studier som
visar hur många soltimmar per dag som de befintliga bostadshusen exponeras
för (Tovatt Architects and Planners AB, granskningsskede). I ett diagram, som
redovisar valfritt datum över året, illustreras hur många timmar per dag
fasaderna exponeras för solljus, dels i nuläget, dels vid ett genomförande av
planförslaget. Enligt de kompletterande studierna är det främst under
månaderna november-februari som antalet soltimmar minskar. Störst skillnad
blir det vid gaveln mot Fogdevägen 108. Här har gavellägenheterna dock
endast ett fönster som vetter mot planförslaget och det är ett fönster av totalt
två i vardagsrummet. Det största fönstret i vardagsrummet samt balkongen
vetter i riktning mot det öppna gårdsrummet där det finns en stor rumslighet.
Det blir även en stor skillnad för fasaderna mot Fogdevägen 94-96. Här ligger
dock den nya bebyggelsen på betydligt längre avstånd från de befintliga
fasaderna. För lägenheterna mot Fogdevägen 98-106 blir också antalet
soltimmar lägre. Vid dessa fasader finns dock även redan en skuggning i
dagsläget av de större träd som finns på innergården, och även här är det ett
längre avstånd mellan fasaderna. Mot gaveln till Fogdevägen 92 blir antalet

DNR 2011-16938-54
SID 19 (24)

soltimmar endast marginellt påverkat. Där är avståndet till den nya
bebyggelsen kort, men även i dessa gavellägenheter är det endast ett
vardagsrumsfönster (av totalt två) som vetter mot planförslaget.
Delar av planområdet skuggas av befintlig bebyggelse inom Skattebonden 2
och Hovrättsrådet 2 under det mörka halvåret. Främst påverkas parkhusets
östra del samt, gatuhusets norra del.
Solljus är positivt för boendekvaliteten. Bedömningen är dock att det naturnära
läget och öppningarna mellan både tillkommande och befintliga
byggnadskroppar ger tillräckliga kvaliteter, såsom både gröna utblickar och
möjligheter till rekreation och vistelse i solljus.
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Störningar och risker
Buller
Bullerstörningar för viss befintlig bebyggelse kan komma att öka pga.
byggnationen, genom ökade lastbilsleveranser/avfallshämtning samt
personbiltransporter till området. Placeringen och utformningen av garageinfart
och avfallsbehållare har studerats för att minska påverkan på omgivningen.
Riktvärdena för buller från Rusthållarvägen överskrids inte i dagsläget
(Miljöförvaltningens bullerkartor). Dock pågår ett programarbete för
stadsdelarna Bagarmossen-Skarpnäck. Rusthållarvägens trafikmängd kan
komma att påverkas beroende på hur trafikflödena till/från ny bebyggelse
fördelas. I ett tidigare skede utgjordes programområdet av ett mindre område i
direkt anslutning till Rusthållarvägen. En trafikanalys, där detta och övriga
planerade utbyggnadsprojekt i området ingår har genomförts. (Atkins, 2013)
Analysen pekar på att förväntade ökade trafikflöden endast antas höja
ljudnivåerna längs Rusthållarvägen marginellt. Idag utgörs motsvarande
programområde av hela Bagarmossen och Skarpnäck, vilket möjliggör att
bebyggelse även planeras i andra lägen, längre ifrån planområdet.
Markradon
Planerad byggnation ska utföras radonskyddat för att undvika radonproblem
(Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Bjerking, 2012-03-14). Ett
radonskyddat utförande beror på grundkonstruktionens utförande,
ventilationssystem mm och utformas av konstruktören. Generellt innebär detta
att genomföringar görs lufttäta med t.ex. alkalibeständig elastisk fogmassa,
tätningslist eller liknande. Detta för att förhindra att krympsprickor runt
genomföringar och liknande släpper igenom radonhaltig jordluft.
Efter byggnadernas färdigställande rekommenderas en kontroll av radongas i
inomhusluften.
Förorenad mark
I dagsläget bedöms påträffade ämnen inte utgöra någon risk för hälsa eller
miljö (Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Bjerking, 2012-03-14). I
samband med planerad exploatering kommer omfattande schaktarbeten att
utföras och sannolikt kommer fyllningen med något förhöjda halter av PAH
och oljekolväten att urschaktas. Därmed bedöms de uppmätta halterna inte
utgöra något problem på platsen ur hälso- och miljösynpunkt. Däremot ska
urschaktade fyllnadsmassor hanteras efter föroreningsgrad. Ofta kan
överskottsmassor med föroreningshalter upp till MKM återanvändas under
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vägar och parkeringsytor. Detta förfarande ska godkännas av
Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Tjärasfalt med höga tjärhalter ska
deponeras, d.v.s. den får inte återanvändas.
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Miljökvalitetsnormer för vatten
Andelen hårdgjord yta inom området kommer att öka. Det är därför viktigt med
så mycket genomsläppliga ytor som möjligt. Markförhållandena gör det svårt
att infiltrera dagvatten lokalt men förutsättningarna för en hållbar
dagvattenhantering bedöms ändå som möjlig. En dagvattenutredning har tagits
fram (Tengbom, 2012-11-20). Höjdsättningen av kvartersmark föreslås
anpassas så att dagvatten kan rinna naturligt med självfall till grönytor och
vidare till två fördröjningsmagasin, med strypt utflöde, under vardera fastighet.
Takvattnet bör avledas med stuprörsutkastare i de fall där det är möjligt för att
fördröjas på dess väg över marken. Vattnet leds därefter lämpligen mot
vegetationsytor och/eller vattenlekanläggningar och vidare mot brunn eller
magasin. Efter lokal fördröjning kan dagvatten i sista hand avledas till den
befintliga kombinerade avloppsledningen. Vatten från avloppsledningen renas
vid Henriksdals reningsverk. Planförslaget bedöms som helhet inte förhindra
att miljökvalitetsnormerna för vatten för ytvattenförekomsten MälarenStockholm (SE657596-161702) kan uppnås. Byggherren får inte genom val av
byggnadsmaterial förorena dagvattnet med tungmetaller eller andra miljögifter.
Barnkonsekvenser
Planområdet berör en barnintensiv plats. Här finns en förskola, och grön- och
lekytor intill planområdet används både av barnen från förskolan samt av äldre
barn och ungdomar som bor i närområdet.
Planförslaget medför att nuvarande förskoletomt bebyggs med bostäder. I
stället planerar stadsdelsförvaltningen andra lösningar, för att klara behovet av
förskoleplatser i närområdet. Under förutsättning att intilliggande grönytor är
fortsatt tillgängliga, samt att störningar under byggtiden minimeras bedöms
utbyggnadsförslaget inte medföra negativa konsekvenser för barn.

Tidplan
Planen hanteras med normalt planförfarande utan programsamråd.
Om planen inte överklagas efter beslut om antagande, kan en preliminär tidplan
se ut enligt följande:
Granskning
Antagande i stadsbyggnadsnämnden
Byggstart

3 kv. 2012 - 1 kv. 2013
2 kv. 2015
4 kv. 2016

Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning
Stadsbyggnadskontoret upprättar detaljplan och svarar för myndighetsutövning
vid prövning av bygglov och marklov.
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Lantmäterimyndigheten genomför erforderliga fastighetsbildningsåtgärder efter
ansökan från fastighetsägaren.
Staden svarar för åtgärder inom allmän platsmark.
Byggherren utför och bekostar alla åtgärder inom kvartersmark.
Huvudmannaskap
Staden är huvudman för allmänna platser.
Avtal
Innan detaljplanen antas ska ett genomförandeavtal upprättas mellan staden
och byggherren som reglerar kostnader, ansvar, tidplan m m.
Exploateringskontoret ombesörjer att erforderliga avtal tecknas mellan staden
och berörda parter.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheter, marksamfälligheter och ägoförhållanden
Planområdet omfattar fastigheterna Ståthållaren 5-6, samt del av Skarpnäcks
gård 1:1 och Ståthållaren 4. Samtliga fastigheter ägs av Stockholms kommun.
SISAB innehar tomträtt för Ståthållaren 5. AB Svenska Bostäder, som är
beställare av planarbetet, innehar tomträtt för Ståthållaren 4 och 6.
Fastighetsbildning
Genomförd fastighetsbildning är en förutsättning för att få bygglov.
Detaljplanens genomförande förutsätter att följande fastighetsregleringar
genomförs:
Mark avsedd för bostäder överförs från Skarpnäcks gård 1:1 till Ståthållaren 5.
Mark avsedd för kvartersgata, parkering och gångbana överförs från
Ståthållaren 4 till Ståthållaren 5.
Miljöstugan inom nuvarande Ståthållaren 6 används av Skattebonden 2 och
föreslås inrymmas inom Ståthållaren 5. Hela Ståthållaren 6 överförs till
Ståthållaren 5, med undantag för ett mindre område (se karta nedan) som
överförs till Skarpnäcks gård 1:1.
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Figuren illustrerar de fastighetsregleringar som blir aktuella. Gula områden ska
överföras till Ståthållaren 5 från Ståthållaren 4 och 6 samt från Skarpnäcks
gård 1:1. Rött område (inringat) ska föras från Ståthållaren 6 till Skarpnäcks
gård 1:1.
Servitut och ledningsrätter
Ledningstunnlar och ledningar för vatten och avlopp, el, tele, värme och
fjärrvärme är belägna inom planområdet. AB Fortum Värme har servitut för
värme- respektive fjärrvärmeledning. Genomförandet av planförslaget kan
innebära att delar av befintliga ledningar behöver flyttas till nytt läge. Rätten
att anlägga, underhålla och bibehålla ledningen säkerställs genom ledningsrätt
eller avtalsservitut.
Gemensamhetsanläggningar
Två nya gemensamhetsanläggningar avses inrättas. För Ståthållaren 5 och
Hovrättsrådet 2 inrättas en gemensamhetsanläggning för en miljöstuga som
avses uppföras inom Ståthållaren 5). För Ståthållaren 4 och 5 inrättas en
gemensamhetsanläggning för en gång- och cykelväg (marken är i dagsläget
belägen inom Skarpnäcks gård 1:1).
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Ekonomiska frågor
Vatten och avlopp, gatukostnader
Projektet innebär utgifter för staden genom ny VA-servis, eventuella
ledningsflyttningar, ombyggnad av gatumark som berör delar av Fogdevägen,
en allmän parkeringsplats, trottoarer samt gång- och cykelvägar. Totalt bedöms
projektets intäkter vara större än utgifterna.
Ersättning vid markförvärv/försäljning
Ett genomförande av detaljplanen medför kostnader för staden i form av
ledningsflyttningar, omläggning av allmän gatumark, parkeringsplatser och
gång- och cykelvägar, rivning av befintlig förskola, samt administrativa
kostnader. Projektet bedöms totalt sett ge intäkter.
Fastighetsbildning
De ombildade fastigheterna som bebyggs med bostäder kommer att upplåtas
med tomträtt.
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Grönkompensation
Den parkyta som tas i anspråk för bebyggelse föreslås utredas för
grönkompensation, som innebär att värden på parkmark i närområdet kan höjas
ytterligare. Hur och var grönkompensationen ska ske kommer att utredas
vidare i samråd med stadsdelsförvaltningen.
Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Nya anslutningar till allmänt ledningsnät behöver upprättas.
Dagvatten
Markförhållandena gör det svårt att infiltrera dagvatten lokalt men
förutsättningarna för en hållbar dagvattenhantering bedöms ändå som möjlig.
En dagvattenutredning har tagits fram (Tengbom, 2012-11-20). Höjdsättningen
av kvartersmark föreslås anpassas så att dagvatten kan rinna naturligt med
självfall till grönytor och vidare till fördröjningsmagasin under mark med
strypt utflöde. Efter lokal fördröjning kan dagvatten i sista hand avledas till den
befintliga kombinerade avloppsledningen. VA-huvudmannens anvisningar ska
följas.
El/Tele/Värme
Anslutning till befintligt el-, tele- och fjärrvärmenät är möjlig. Genomförandet
av planförslaget kan innebära att delar av befintliga ledningar behöver flyttas
till nytt läge.
Markföroreningar
I överenskommelse om exploatering ska skrivas in att byggherren ska
genomföra kompletterande provborrningar i samband med eventuella
schaktarbeten.
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Konsekvenser för befintliga detaljplaner
Planförslaget innebär att befintliga detaljplaner Pl. 4378-A, Pl. 4003, Pl. 3765,
Dp. 93034 och Pl. 3846 upphör att gälla inom planområdet.
Fastighetsindelningsbestämmelser (registrerade som tomtindelningar) upphör i
sin helhet enligt följande:
Upphör för fastigheten Ståthållaren 4-5:
STÅTHÅLLAREN T 4-5, fastställd 1959-01-16, akt 0180-B11/1959
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen har vunnit laga kraft.
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