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Till
Stadsbyggnadsnämnden

Startpromemoria för detaljplan för del av Grimsta
1:2, vid Medsolsbacken i Hässelby strand (ca 50
bostäder)

Förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete påbörjas.
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SAMMANFATTNING
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett flerbostadshus med ca
50 bostäder och eventuellt verksamhetslokal på del av fastigheten
Grimsta 1:2, mellan Medsolsbacken och Maltesholmsvägen.
Planförslaget omfattar ett punkthus i ca tolv våningar och kontoret
kommer att studera hur det föreslagna flerbostadshuset kan
utformas i samklang med intilliggande punkthus för att uppnå en väl
gestaltad helhet som återspeglas både på avstånd och på gatunivå.
En viktig del under planarbetet kommer att vara att skapa ett bra
möte mellan det föreslagna huset och gatan för att bidra till ett
tryggare och mer integrerat gaturum, som bidrar till omvandlandet
av Maltesholmsvägen till en urban och levande miljö.
Staden äger marken inom planområdet. Exploateringsnämnden
beslutade 2020-09-24 om markanvisning gällande ca 50 hyresrätter
till Sveafastigheter Utveckling AB.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
att planarbete påbörjas.
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UTLÅTANDE
Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett flerbostadshus med
ca 50 bostäder och eventuellt verksamhetslokal på del av
fastigheten Grimsta 1:2, mellan Medsolsbacken och
Maltesholmsvägen. Syftet är också att studera hur det föreslagna
flerbostadshuset kan utformas i samklang med intilliggande
punkthus för att uppnå en väl gestaltad helhet som återspeglas både
på avstånd och på gatunivå. Vidare syftar planarbetet till att studera
hur flerbostadshuset kan möta gatan för att bidra till ett tryggare och
mer integrerat gaturum som bidrar till omvandlandet av
Maltesholmsvägen till en urban och levande miljö.
Bakgrund
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Plandata

Planområdet är en del av fastigheten Grimsta 1:2, vid
Medsolsbacken och kvarteret Gästsalen. Platsen ligger centralt i
stadsdelen Hässelby strand vid Maltesholmsvägen, 200 meter till
tunnelbanestationen och Hässelby strands centrum. Planområdet
avgränsas av Maltesholmsvägen och Medsolsbacken. Det
föreslagna planområdet utgörs av ca 1650 m2 och är idag obebyggt.

Karta som visar planområdets avgränsning.
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Gällande detaljplan

För området gäller dp 94040 med genomförandetid till 2011-05-30.
Det föreslagna planområdet är i gällande detaljplan planlagt som
parkmark.
Pågående detaljplaner i området
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I området pågår arbete med följande detaljplaner:
 Maltesholmsvägen (dnr. 2018-14612) som anger ca 500
bostäder och utveckling av Maltesholmsvägen till urbant stråk.
 Hässelbyverket (dnr. 2017-09452) som anger avveckling av
Hässelbyverket och utveckling av ett nytt bostadsområde
med ca 1500 bostäder
Kontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar att påbörja
detaljplan för Rumsfilen (dnr. 2019-00670) som anger ca 160
bostäder, den 26 november 2020.

Kartan visar pågående detaljplaner i området.

Markägoförhållanden

Staden äger marken inom planområdet.
Övergripande beslut och styrande dokument
Översiktsplan

I översiktsplanen beskrivs Hässelby gård och Hässelby strand som
områden med stora möjligheter till stadsutveckling inom befintlig
bebyggelsestruktur. Hässelby gårds centrum ska stärkas med fler
bostäder som underlag för utökad lokal service.
Maltesholmsvägen utpekas som ett strategiskt samband i
översiktsplanen. Maltesholmsvägen pekas även ut som ett urbant
stråk och har förutsättningar att omvandlas till en levande
stadsmiljö. Hässelby gårds centrum ska stärkas med fler bostäder
som underlag för utökad lokal service.
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Kommunala beslut i övrigt

Exploateringsnämnden
markanvisadedet aktuellaplanområdettill
Sveafastigheter
Utveckling AB 2020-09-24för att uppföraett
bostadshusmed ca 50 hyresrätter.

Nuvarande förhållanden
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Stadsbild

Flygfoto över platsen.Aktuellt områdeavgränsatmedrött.

KvarteretGästsalenbyggdespå slutet av 1950-taletmedtre
punkthusi 12-14våningar.Islutet av 1990-talettillkom det fjärde
punkthusetsom ligger strax norr om planområdet.Punkthusenhar
liknandeformspråk,gestaltningoch proportion.I övrigt består
bebyggelseni närområdeti huvudsakav trevåningslamellerfrån
1950-talet.

MedsolsbackenMaltesholmsvägen

Bild över kvarteretGästsalenfrån korsningenMaltesholmsvägenMedsolsbacken,
aktuellt områdeinringat i rött.
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Maltesholmsvägen är en bred gata med bebyggelse som vänder sig
bort från gatan. Närmast gaturummet ligger ofta parkeringar på
förgårdsmark eller så kantas den av impediment mot
tunnelbanespåret. Detta gör att gaturummet har få vistelsevärden för
fotgängare och inbjuder till högre hastigheter för bilister. En positiv
aspekt är att det ofta finns en rik grönska i form av uppvuxna träd
längs gatan.

Bild över Maltesholmsvägen, planområdet till höger i bild.
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Kulturmiljö

Maltesholmsvägen byggdes samtidigt med Hässelby strand och
Hässelby gård och följer 1950-talets planeringsprinciper med en
variation av lameller och punkthus med bostadsgårdar med
naturmark.
Delar av den befintliga bebyggelsen vid planområdet är grönklassad
av Stadsmuseet. Grön klassning betyder att bebyggelsen är särskilt
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt.

Kartan visar Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering, planområdets
avgränsning markerad i rött.
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Trafik och kollektivtrafik

Planområdet ligger intill Maltesholmsvägen och har god
tillgänglighet till kollektivtrafik genom tunnelbanestationen
Hässelby strand ca 200 meter från planområdet.
Naturmiljö

Marken är kuperad, och höjdskillnaden mellan den högsta punkten i
norr och den lägsta punkten i söder är cirka fem meter. Marken är
gräsbeklädd med inslag av mindre träd. Några äldre tallar är
samlade i södra delen av marken vid korsningen
Maltesholmsvägen-Medsolsbacken. Inom det föreslagna
planområdet finns inga kända höga naturvärden.
Tillgången på grönstruktur är mycket god i området, med närhet till
Mälaren, Grimstareservatet och flera parker i stadsdelarna.
Skyfall

Korsningen Medsolsbacken och Maltesholmsvägen är en lågpunkt
och är därmed utsatt för mindre översvämningsrisker med maxdjup
0,1 till 0,3 meter vid skyfall.
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Trafikbuller

Bullerkällan i området utgörs av Maltesholmsvägen. Intill
Maltesholmsvägen ligger bullernivåerna på upp till 60 dBA.
Service, idrott och kultur

På ca 100 meters avstånd från planområdet finns
tunnelbanestationen Hässelby strand. Här går även de reguljära
busslinjerna 119 och 198. I närheten av tunnelbanestationen finns
en matvaruhandel, vårdcentral, apotek, kyrka och några mindre
butiker. Två grundskolor och tre förskolor ligger inom ca 200
meters avstånd från planområdet. Bibliotek finns i Hässelby gård ca
600 meter norrut. Precis söder om planområdet ligger Stråket med
parklek och Strandlidens strandpark. Strandliden möjliggör för bad
och vattennära promenader mellan Hässelbyverket och Bromma.
Planförslaget
Planförslaget omfattar ett punkthus i ca tolv våningar med ca 50
bostäder. Förslaget ska bidra till omvandlandet av
Maltesholmsvägen till en urban och levande gatumiljö.
Utvecklingen ska samordnas med pågående detaljplanarbete för
Maltesholmsvägen. Bebyggelsens relation till Maltesholmsvägen
ska studeras utifrån gatans potential att utvecklas till ett urbant
stråk, bl.a. vad gäller angöring och avstånd mellan bebyggelse och
gata.
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En utgångpunkt för byggnadens placering är att den ska följa den
befintliga punkthusgruppens riktning för att skapa en sammanhållen
stadsbild. Entréer ska orienteras mot omgivande gator och krav ska
ställas på entréer och uppglasningar mot Maltesholmsvägen.
Lämplighet av verksamhetslokaler i bottenvåningar mot
Maltesholmsvägen ska studeras i planprocessen.

Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2020-11-24, Dnr 2020-13965

Tidigt förslag till bebyggelse på platsen. Förslaget kommer att bearbetas under
planarbetet. Illustrationsplan och 3D-vy: Belatchew arkitekter

I och med platsens begränsade yta ska en byggnad med mindre
fotavtryck än de befintliga punkthusen vid Medsolsbacken prövas.
Det är viktigt att bra solförhållanden säkerställs för både den
befintliga byggnaden norr om fastigheten och även för en möjlig
bostadsgård mellan byggnaderna.

Sektion (B-B) som visar hur förslaget förhåller sig till höjdskillnader och befintlig
bebyggelse vid Maltesholmsvägen och Medsolsbacken.

Ett medvetet arkitektoniskt grepp, som är i samklang med övriga
punkthus vid Medsolsbacken, ska framarbetas med syftet att alla
fem höghusen vid Medsolsbacken ska upplevas som en helhet. Den
nya byggnaden ska inte utformas som en fristående markör.
Parkeringen ska lösas i garage under mark. Öppna parkeringsytor
mot Maltesholmsvägen är inte acceptabelt. Stadens
parkeringspolicy ”Gröna parkeringstal” ska följas.
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Dagvattensituationen, liksom risk för översvämning, måste hanteras
tidigt i planprocessen.
Planförslagets konsekvenser
En växande stad

Ett tillskott av bostäder i området möjliggör att fler människor får
tillgång till service och natur i ett kollektivtrafiknära läge.
Planförslaget kan bidra med verksamhetslokal i bottenvåningen mot
Maltesholmsvägen, vilket är positivt.
En sammanhängande stad
En socialt sammanhållen stad

För att staden ska hålla samman krävs ett nätverk av stadsrum.
Maltesholmsvägen utgör med sitt otydliga gaturum barriärer i
stadsväven och kan med åtgärder förbättras som vistelsemiljö.
Entréer mot Maltesholmsvägen kan bidra till en levande gatumiljö
och bidra till omvandlingen av Maltesholmsvägen till ett urbant
stråk.
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Jämställdhet

Förslaget bidrar till fler bostäder i ett kollektivtrafiknära läge vilket
kan bidra till ökad jämställdhet. Att skapa bostäder i lägen där det
finns utbud av service, förskolor, skolor och kollektivtrafik
möjliggör för människor att leva enklare vardagsliv vilket kan bidra
till att öka jämställdheten.
Trygghet

I planförslaget beaktas möjligheten att skapa ett tryggt gaturum
genom att entréer placeras mot gatan och att uppglasning sker mot
Maltesholmsvägen.
God offentlig miljö

Med entréer och verksamheter mot gatan bidrar förslaget till en god
offentlig miljö som förhåller sig till Maltesholmsvägen som urbant
stråk. En god arkitektur med tydlig relation till de befintliga
punkthusen bidrar till en sammanhållen stadsbild.
En klimatsmart och tålig stad

Att tillskapa bostäder med närhet till ett naturreservat bidrar till att
de boende får tillgång till närliggande gröna miljöer. Ett punkthus med
litet fotavtryck tar mindre markyta yta i anspråk och att bygga på de
ytor som finns inuti bebyggelsestruktur möjliggör för att större
sammanhängande grönytor i högre utsträckning kan hållas obebyggda.
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Planprocess
Process

Planen handläggs med standardförfarande och nästa tillfälle som
ärendet behandlas i stadsbyggnadsnämnden blir vid
ställningstagande efter plansamråd.
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
Stadsmuseet, miljöförvaltningen och Storstockholms brandförsvar.
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Ekonomiska frågor
Stadsbyggnadskontorets kostnader för planarbetet debiteras
Sveafastigheter Utveckling AB enligt planavtal.
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
dec 2020
Samråd
nov 2021
Granskning maj 2022
Antagande
okt 2022
STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det är lämpligt att pröva ett
flerbostadshus med ca 50 bostäder och verksamhetslokal inom
fastigheten.
Kontoret ser positivt på att förslaget kan bidra till och samordnas
med omvandlingen av Maltesholmsvägen till ett urbant stråk med
entréer mot gata. Knäckfrågor att behandla under planprocessen är
dagvatten, översvämningsrisk och parkering.
Bebyggelsen ska tillsammans med befintlig bebyggelse utgöra en
helhet och en sammanhållen stadsbild. Kontoret ser föreslaget
punkthus som en välavvägd komplettering till Hässelby strands
struktur och bebyggelseskala.
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Sammanfattningsvis anser stadsbyggnadskontoret att det är lämpligt
att pröva bostäder och verksamheter på platsen då det bidrar till
översiktsplanens utvecklingsstrategier för Hässelby och stadens
bostadsmål. Planen möjliggör goda boendemiljöer i ett läge nära
grönområden och kollektivtrafik.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
att planarbete påbörjas.
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