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Förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av
plansamrådet.
2. Slutligt planförslag upprättas och ställs ut för granskning.
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Stadsbyggnadsdirektör Monika Joelsson
Avdelningschef

Louise Heimler
Enhetschef

SAMMANFATTNING
Planen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av ett
en- eller tvåbostadshus inom den privatägda fastigheten Freja 8. Det
föreslagna bostadshuset nås via en befintlig in- och utfart. Inom
fastigheten finns ett befintligt mindre flerbostadshus.
Planförslaget sändes ut på samråd den 4 maj 2021 till den 14 juni
2021. Under samrådet har 14 yttranden inkommit. Flertalet
remissinstanser tillstyrker planförslaget men framför synpunkter i
sak, framför allt vad gäller hantering av markförorening, skyfall och
hårdgjorda ytor. De flesta sakägare och övriga boende som framfört
synpunkter beskriver en oro för att tillkommande parkeringsbehov
inte kan lösas inom fastigheten och att exploateringen av
villaområdet är för hög.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden
godkänner redovisningen av plansamrådet och att slutligt
planförslag upprättas och ställs ut för granskning.
Bilagor: samrådsredogörelse GDPR
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UTLÅTANDE
Syfte
Planen syftar till att möjliggöra ett en- eller tvåbostadshus
vars volym och placering förhåller sig till områdets villakaraktär.
Planförslaget möjliggör för ett mer effektivt markutnyttjande samt
syftar till att både skapa och bevara goda boendemiljöer nära till
service och kollektivtrafik.
Bakgrund
Plandata

Planområdet är beläget i stadsdelen Bromsten och utgör 1 400
kvadratmeter.
Markägoförhållanden

Freja 8 är en privatägd fastighet.
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Gällande detaljplaner

Stadsplanen 4375C från år 1959 medger byggrätt för bostadshus i
två våningar med inredd vind. Övrig tomtmark är prickad och får
inte bebyggas. På plankartan finns en uthusbyggnad som i dag är
riven. Tomtindelning akt 0180-B129/1968 gäller för hela Freja 8.
Pågående detaljplaner i området

På Bromstensgluggen, dnr 2020-13360, öster om planområdet pågår
detaljplan för cirka 800 bostäder. Skola och idrottshall planeras på
Bromstens IP, dnr 2020-15870.

2.

1.

Planområdet markerat med röd rektangel. 1. Bromstensgluggen, 2. Bromstens IP.
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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.
Stockholms byggnadsordning

Förslaget är förenligt med byggnadsordningen som vägleder
villastäderna att utvecklas utifrån gatornas och husens anpassning
till terrängen. Gaturummens gröna karaktär bevaras genom att fler
in- och utfarter och hårdgörande av grönytor undviks. Ny
bebyggelse utformas inom den befintliga strukturen med en samtida
tolkning av platsens förutsättningar och närliggande bebyggelse.
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Strategi för varsam utveckling av stadens småhus- och
villaområden

För villastäder anges att nya byggnader ska inordna sig i områdets
planstruktur. Om tomten är kuperad ska byggnaden anpassas till
befintlig terräng. Byggnadens volym och proportioner ska samspela
med närliggande byggnader. Villastadens gröna karaktär ska
bevaras genom att undvika flera utfarter intill varandra, stora
sammanhängande parkeringsytor samt hårdgörande av gröna ytor så
att dagvattenhanteringen inte försämras. Förändringar av marknivån
behöver göras med omsorg för bland annat den befintliga
vegetationen och eventuella berghällar.
Nuvarande förhållanden
Stadsbild

Vid Bromstensplan finns högre flerbostadshus, affärer och service.
Under 1980- och 1990-talen uppfördes ett stort komplex med ett
kollektiv- och servicehus. Större delen av Bromsten är ett
villaområde. Intrycket är brokigt och genom åren har stadsdelen
successivt förtätats genom avstyckningar. Hustyper finns i
varierande skala och från olika tidsepoker. Gator och hus är
anpassade till terrängen.
Kulturmiljö

Bromsten är ett gammalt stationssamhälle som under tidigt 1900-tal
byggdes ut till ett större villasamhälle med status som självständigt
municipalsamhälle 1904. Terrängen är blandad och trädgårdarna är
uppvuxna med grönskande intryck. Bromsten karaktäriseras av en
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blandning av villor, radhus, flerbostadshus och mindre
verkstadsbyggnader från olika tidsepoker.
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.
Bussar mot Spånga C och Rinkeby finns på Spånga Kyrkväg samt
Duvbogatan cirka 600 meter från planområdet. Cirka en kilometer
bort finns Spånga station med pendeltåg och bussterminal samt
Rinkeby torg med tunnelbana.
Miljö
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Planområdet är till stor del kuperad trädgårdstomt. Marken består av
glaciallera och berg i dagen i söder där planområdet gränsar mot
naturmark. Den norra delen av planområdet har ett jorddjup på
mellan tre och tio meter. Marken bedöms bestå av fyllnadsmassor
med halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig
markanvändning (KM). Inom planområdet finns även naturligt
avsatt lera med halter av kobolt över KM. Sanering behöver ske om
marken ska bli lämplig att bebyggas.
Vattenfrågor

Planområdet är beläget inom avrinningsområdet för
vattenförekomsten Bällstaån. Avledning förmodas ske via
ledningsnät. Bällstaåns ekologiska status är dålig enligt VISS. Söder
om planområdet finns ett högre beläget skogsparti varifrån en viss
tillrinning sker. Hela fastigheten avvattnas västerut mot
Stridsbergavägen och en lågpunkt norr om fastigheten. Planområdet
berörs inte av någon översvämningsrisk.
Buller, luft och risk

Planområdet ligger inte i närheten av några riskkällor och är inte
utsatt för buller. Miljökvalitetsnormen för luft klaras för
planområdet.
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,
vårdcentral, biliotek och restauranger.
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Planförslaget
Planförslaget möjliggör ett en- eller tvåbostadshus inom fastigheten
Freja 8. Planen reglerar en minsta fastighetsstorlek på 600
kvadratmeter. Förslaget avses bidra till en sammanhållen och
varsam förtätning av Bromstens villaområde och Spånga som
helhet.
Byggrätten begränsas till 120 kvadratmeter BYA. Bostadshuset ska
byggas i suterräng. Placeringen föreslås vara något vriden för att
mer följsamt möta terrängen. Bostadshusets nockhöjd ska
understiga den intilliggande bebyggelsen. Bebyggelsen avses
gestaltas utifrån en samtida tolkning av platsens förutsättningar och
närliggande bebyggelse.
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Det föreslagna bostadshuset nås via en befintlig in- och utfart
tillhörande Freja 8. Bil- och cykelparkering ska rymmas inom
fastigheten. Det projektspecifika p-talet är 1 för den föreslagna
bebyggelsen och 0,5 för det befintliga flerbostadshuset.
Föreslagen bebyggelse ska vara väl dränerad för att skydda från
tillrinnande vatten från det högre belägna skogspartiet söder om.
Marken inom planområdet ska i huvudsak vara genomsläpplig.
Dagvatten ska tas om hand inom fastigheten innan avledning sker
till den kombinerade VA-ledningen.

Situationsplan. Huset mot Båtsman Stens väg är befintligt. Bebyggelseförslaget
är placerat bakom, mot slänten. Illustration: RCC Architects.
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Föreslaget en- eller tvåbostadshus till vänster och befintligt flerbostadshus till
höger. Illustration: RCC Architects.

Planförslagets konsekvenser
En växande stad
Bostadsförsörjning

En förtätning av villastäderna möter upp målet om en växande stad
genom bostadsförsörjning. Stockholms villaområden är viktiga för
staden och utgör en unik och attraktiv boendemiljö som behöver
värnas när staden växer.
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En sammanhängande stad
Trygghet

Ett ökat antal boende i området bidrar till mer befolkade och
därmed tryggare gaturum.
Jämställdhet

Fler bostäder i villastäderna möjliggör att de stadskvaliteter som
finns där kan vara tillgängliga för fler.
Trafik och mobilitet

Ett genomförande av detaljplanen beräknas inte ha några större
effekter på trafikrörelser i området.
God offentlig miljö
Arkitektur och gestaltning

Genom förslagets placering och gestaltning kan släktskap skapas
med närliggande fastigheter och med stadsdelens utveckling genom
åren.
En klimatsmart och tålig stad
Grön och vattennära stad

Dagvattenflödet och föroreningsinnehållet från planområdet
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beräknas minska efter fördröjning och rening med föreslagna
åtgärder. Förslaget bedöms bistå recipienten att uppnå
miljökvalitetsnormerna.
Klimat, miljö, hälsa och säkerhet

Genomförandet av planförslaget medför att förorenad mark saneras
och blir lämplig för avsedd användning.
Planprocess
Process

Planarbetet genomförs med standardförfarande. Samråd
genomfördes den 4 maj 2021 till den 14 juni 2021. Under samrådet
inkom 12 yttranden från remissinstanser. Från närboende och andra
privatpersoner inkom totalt två.
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Samlade synpunkter

Flertalet remissinstanser tillstyrker planförslaget men framför
synpunkter i sak, framför allt vad gäller hantering av föroreningen,
skyfall och hårdgjorda ytor. De flesta sakägare och övriga boende
som framfört synpunkter beskriver en oro för att tillkommande
parkeringsbehov inte kan lösas inom fastigheten och att
exploateringen av villaområdet är för hög. Kontoret tar till sig
synpunkterna men anser att de tillhör bygglovsskedet.
Tidigare ställningstaganden i ärendet

Ärendet behandlades i stadsbyggnadsnämnden den 26 november
2020. Nämnden beslutade om planstart i enlighet med
stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande.
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande
inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i
miljöbalken kapitel 6 att en miljöbedömning behöver göras.
Underlag till undersökningen om betydande miljöpåverkan har
inhämtats från kulturförvaltningen, miljöförvaltningen och
Storstockholms brandförsvar.
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Tidplan
Preliminär tidplan för projektet är:
Granskning
Antagande

november 2021
februari 2022

Planavtal
Planavtal har tecknats med fastighetsägaren för att täcka kontorets
kostnader i samband med upprättande av detaljplanen.
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STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Stadsbyggnadskontoret bedömer att planförslaget förhåller sig till
den bebyggelsestruktur och utveckling som finns inom stadsdelen
och beskrivs i översiktsplanen. Planförslaget innebär ett tillskott av
bostäder inom det strategiska sambandet Tensta-Rinkeby-Spånga.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att de inkomna synpunkterna
angående det befintliga flerbostadshuset tillhör bygglovsskedet.
Kontorets sammanfattande bedömning är att de synpunkter som
framkommit gällande den föreslagna nya bebyggelsen
huvudsakligen avser förtydliganden som kan hanteras i den fortsatta
planprocessen.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden
godkänner redovisningen av samrådet samt ger kontoret i uppdrag
att ta fram ett granskningsförslag för detaljplanen.
SLUT

