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SAMMANFATTNING
Planen syftar till en delning av fastigheten Freja 8 och möjliggör 2
nya bostäder i form av ett parhus. Byggrätten till det nya
bostadshuset föreslås förhålla sig storleksmässigt till den gällande
stadsplanens byggrätter. De nya bostäderna föreslås upplåtas som
bostadsrätter. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner med
ett mer effektivt markutnyttjande samt möjlighet till stadsutveckling
i Bromsten.
Kontoret ställer sig positivt till förslaget och anser att projektet har
förutsättningar att både skapa och bevara goda boendemiljöer nära
till service och kollektivtrafik.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
att planarbete ska påbörjas.
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UTLÅTANDE
Syfte
Planen syftar till en delning av fastigheten Freja 8 och möjliggör 2
nya bostäder på den tillkommande fastigheten. Förslaget bidrar till
en förtätning av villastaden i ett kollektivtrafiknära läge. En
utveckling av planområdet ska ske utifrån platsens förutsättningar
och områdets behov i syfte att på bästa sätt bidra till utvecklingen
av Spånga som helhet. Målet är att skapa en god boendemiljö och
att bevara de gröna kvaliteterna.
Bakgrund
Den 25 maj 2018 inkom fastighetsägaren med en ansökan om
planbesked för fastigheten Freja 8. Ansökan gällde
fastighetsdelning samt uppförande av nytt bostadshus med 2
bostäder på den tillskapade tomten.
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Plandata

Planområdet är beläget i stadsdelen Bromsten och omfattas av den
privatägda fastigheten Freja 8. Totalt är planområdet cirka 1400
kvadratmeter. Befintlig byggnad upptar cirka 160 kvm. Inom
fastigheten finns fyra mindre lägenheter.
Fastigheten avgränsas i söder av ett grönområde och i öster och
väster av småhusbebyggelse. I norr avgränsas fastigheten av
Båtsmans Stens väg som är en mindre lokalgata.

1.

2.
Planområdet markerat med röd rektangel, Närliggande planer och program med
svart linje. 1. program för Spångadalen 2. detaljplan för Bromstenstaden etapp 1.
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Gällande detaljplan
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Planen ersätter del av stadsplanen 4375C från år 1959 vilken
medger byggrätt för bostadshus i två våningar med inredd vind.
Byggnadshöjd får vara max 7,5 meter och byggnadsarean högst ca
120 kvm. Fastighetens tomtareal får inte understiga 600 kvm. Övrig
tomtmark är prickad och får ej bebyggas. Gällande detaljplan syftar
till att säkerställa en sammanhållen helhet. På plankartan finns en
uthusbyggnad som i dag är riven.

Planmosaik. Planområde markerat med röd figur.
Pågående program i området

Norr om planområdet pågår programarbetet för Spångadalen,
diarienummer 2016-02436. Förslaget innehåller ca 600 nya
bostäder, en förskola, en gång- och cykelbro över Ulvsundavägen
samt gator och parker.
Utförda detaljplaner i området
Freja 4, diarienummer 2008-16414: År 2012 gjordes en ny
detaljplan på granntomten för att möjliggöra avstyckning samt ny
byggrätt på den tillskapade tomten. Tomter och byggrätter gavs
liknande regleringar i storlek och placering som omgivande
småhuskvarter. Nya byggnader är uppförda på tomterna.
Kvarter Tora m. fl., diarienummer 2008-19226: Söder om
planområdet omvandlas Bromstens industriområde till en tät och
integrerad blandstad. Färdigutbyggd beräknas planen, även kallad
Bromstensstaden, omfatta cirka 1 600 lägenheter, parker, förskola
och lokaler för centrumändamål. Bällstaån ska utvecklas till ett
långsträckt parkstråk.
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Övergripande beslut och styrande dokument
Översiktsplan

Förslaget är förenligt med översiktsplanen som anger att Spånga
kan utvecklas med nya bostäder. Bromsten ingår i det prioriterade
strategiska sambandet Tensta-Rinkeby-Spånga. Det skapar goda
förutsättningar för stadsutvecklingsmöjligheter.

Nuvarande förhållanden
Befintlig bebyggelse
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Bostadshuset på fastigheten uppfördes 2019 och utgörs av ett litet
flerbostadshus på 160 kvm BYA inrymmande fyra lägenheter.
Byggnaden är i två våningar med inredd vind. På de två
fastigheterna öster om Freja 8 har ett parhus uppförts på vardera.

Befintlig bebyggelse på fastigheten Freja 8 mot Båtsmans Stens väg.

Stadsbild

Längs med Bromstensplan finns högre flerbostadshus och
serviceinrättningar och affärer. Under 1980- och 90-talet uppfördes
ett stort komplex som innehöll ett kollektiv- och servicehus.
Bromsten är ett villaområde med ett brokigt intryck på grund av de
olika utbyggnadsperioderna och genom åren har stadsdelen
successivt förtätats genom avstyckningar.
Kulturmiljö

Bromsten är ett gammalt stationssamhälle som under tidigt 1900-tal
byggdes ut till ett större villasamhälle med status som självständigt
municipalsamhälle1904. Stadsdelen ligger i en blandad terräng och
har med sina uppvuxna trädgårdar ett grönskande intryck. Bromsten
karaktäriseras av en blandning av villor, radhus, flerbostadshus och
mindre verkstadsbyggnader från olika tidsepoker.
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Mark, natur och vegetation
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Marken inom planområdet består till större delen av kuperad
trädgårdstomt. Den norra delen av tomten, mot gatan, är plan medan
den södra delen av tomten sluttar upp till 6 meter högre än
gatunivån. Planområdet gränsar i söder till en äldre hällmarksbarrskog som är en spridningszon i ett habitatnätverk för
barrskogsfåglar. Miljöförvaltningen bedömer att naturvärden inte
behöver utredas.

Bild på del av fastighet som föreslås bebyggas. Fastighetsgräns ungefärligt
markerat med vit streckad linje.

Vattenfrågor

Planområdet ingår i Bällstaåns tekniska avrinningsområde. Bällstaåmodellen visar ingen risk för ansamling av regn vid kraftiga skyfall.
Gator, trafik och kollektivtrafik

Planområdet ligger i ett villaområde utan genomfartstrafik. Gatorna
är smala och Båtsmans Stens väg har endast gångbana på dess södra
sida. Bilar och cyklar parkeras inne på tomtmark.
Busshållplatser finns på Spånga Kyrkväg samt Duvbogatan cirka
600 meter från planområdet. Bussar går mot bland annat Spånga
station och Rinkeby. Spånga station med pendeltåg och
bussterminal ligger drygt 1 kilometer söder om planområdet.
Knappt 1 kilometer norr om planområdet ligger Rinkeby torg och
tunnelbana.
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Buller, luft och risk

Trafiken på de angränsande lokalgatorna ger en relativt låg
ekvivalent ljudnivå på cirka 40-50 dBA. Miljöförvaltningen
bedömer att buller från vägtrafiken inte behöver utredas.
Miljökvalitetsnormen för luft klaras för planområdet. Miljöförvaltningen bedömer att luftföroreningar inte behöver utredas.
Storstockholms brandförsvar har inte hittat några närliggande
riskkällor som bedöms kunna medföra förhöjda risknivåer.
Markföroreningar

Miljöförvaltningen har idag ingen kännedom om markföroreningar
på platsen. En översiktlig provtagning av markföroreningar samt
grundvattnet bör ändå göras för att uppnå en representativ bild av
föroreningssituationen i området. Vid sprängning av berg ska
potentiell förekomst av sulfidförande bergarter utredas.
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Service, idrott och kultur

Inom en radie av 500 meter finns två grundskolor, sex förskolor och
ett föräldrakooperativ. Det finns tre gymnasieskolor inom två
kilometers avstånd. Bromstens idrottsplats, Knutby bollplan och
Spångahallen med mera ligger inom 500 meters avstånd. I Spånga
centrum och Rinkeby centrum finns matbutiker, butiker, biliotek
och restauranger.

Planförslaget
Planförslaget innebär att fastigheten Freja 8 delas och att två nya
bostäder möjliggörs på den tillkommande fastigheten. De nya
bostäderna ryms i ett parhus om två våningar i souterräng.
Byggnadens möte med terrängen blir särskilt viktigt. Volym och
placering av byggnaden ska utredas i nästa skede. Den tillskapade
fastigheten angörs via skaftväg.
Efter delning blir stamfastigheten minst 600 kvm. Planen innebär
ingen förändring av gällande bostadsanvändning. Befintlig byggnad
bekräftas. Parkering ordnas på respektive tomt. Förslaget bidrar till
en sammanhållen bebyggelseutveckling längs Båtsmans Stens väg
Samt till en varsam förtätning av Bromstens villaområde och
Spånga som helhet.
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natur/parkmark

föreslaget parhus

befintligt flerbostadshus

gård

förgårdsmark

Illustration: RCC Architects. Ungefärlig sektionslinje markerad med svart pil på
bilden nedan.
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A

B
X

A) Stamfastighet B) Tillskapad fastighet med skaftväg. X markerar nedrivet skjul.
Förslag på placering av parhus med röd streckad linje.

Planförslagets konsekvenser
En växande stad

En förtätning av villastäderna möter upp målet om en växande stad
genom bostadsförsörjning. Stockholm ska kunna erbjuda olika typer
av bostäder i varierande prisklasser och upplåtelseformer.

gata
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En sammanhängande stad

Ett tillskott av bostäder i villastäderna skapar förutsättningar för fler
människor att kunna mötas i vardagen och möjliggör att de
stadskvaliteter som finns där kan vara tillgängliga för fler.
God offentlig miljö

Genom förslagets placering och gestaltning kan släktskap skapas
med närliggande fastigheter och med stadsdelens utveckling genom
åren.
Trygghet

I trygghetsmätning från 2020 uppger 25 % av de svarande i
Bromsten att de ibland känner sig oroliga för att utsättas för brott i
närheten av sitt bostadshus. Fler boende i området kan öka
tryggheten.
Jämställdhet

Förslaget bidrar till befolkningstätheten vilket kan öka tryggheten i
området.
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En klimatsmart och tålig stad

Förslaget bidrar till effektivare markanvändning och till att fler
människor får tillgång till gröna boendemiljöer. Exploateringen
förändrar infiltrations- och avrinningsförhållandena. Dagvatten på
kvartersmark eller allmän mark fördröjs och renas inom respektive
yta.

Planprocess
Process

Planarbetet genomförs med standardförfarande. Nästa tillfälle som
ärendet ska redovisas för stadsbyggnadsnämnden är vid samråd.
Undersökning om betydande miljöpåverkan

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande
inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i
6 kap. miljöbalken att en miljöbedömning behöver göras. Underlag
till undersökningen om betydande miljöpåverkan har inhämtats från
miljöförvaltningen och Storstockholms brandförsvar.
Ekonomiska frågor

Stadsbyggnadskontorets kostnader för planarbetet debiteras
fastighetsägaren enligt planavtal. Fastighetsägaren ska också
bekosta ny fastighetsbildning.
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Tidplan

Utifrån att erforderligt underlag för detaljplanens framtagande
levereras enligt uppsatt projekttidplan samt att det under
planprocessen inte tillkommer eller uppdagas nya omständigheter,
som inte kunnat förutses, förväntas följande tidplan:
Start-PM:
Samråd:
Granskning:
Antagande:

november 2020
maj 2021
november 2021
februari 2022
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STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det är lämpligt att pröva
fastighetsdelning av Freja 8 samt bostadsbebyggelse inom den
tillskapade fastigheten. En utveckling av planen enligt förlaget
uppfyller översiktsplanens målsättning för Bromsten.
Kontoret ser positivt på att fastigheten utvecklas med ytterligare ett
bostadshus i likhet med grannfastigheterna. Förslaget innebär en
varsam förtätning inom Bromstens villaområde och ska förhålla sig
till omkringliggande skala. Bostadshusets placering och möte med
terrängen är särskilt viktigt och kommer att studeras vidare under
planprocessen.
Sammanfattningsvis anser stadsbyggnadskontoret att det är lämpligt
med en avstyckning och förtätning då det finns ett stort behov av
bostäder i Stockholm. Platsen erbjuder en god boendemiljö i ett
kollektivtrafiknära läge.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
att planarbete ska påbörjas.
SLUT

