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Till
Stadsbyggnadsnämnden

Redovisning av plansamråd och
ställningstagande inför granskning av förslag till
detaljplan för fastigheten Nordens Vänner 2 med
flera i stadsdelen Bredäng (förskola med åtta
avdelningar)
Förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden
godkännerredovisningenav
plansamrådet.
2. Revideratplanförslagupprättasoch ställsut för granskning.
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SAMMANFATTNING
Detaljplanensyftar till att möjliggöra en ny förskolamed åtta
avdelningarinom fastighetenNordensVänner2, för att tillgodose
kommandebehovi områdetkopplat till planeradstadsutveckling.
Befintlig förskolahar tre avdelningaroch byggnadernaär i dåligt
skick. Befintliga förskolebyggnaderföreslåsdärför rivas. Cirka
2200kvadratmeterallmänplatsmarkföreslåsplanläggassom
kvartersmarkför att möjliggöra en störreförskolegårdoch en
placeringav nya byggnadersombättreanpassas
till intilliggande
Jakobsbergs
gård.Planensyftar äventill att ny bebyggelseska
utformasmed anpassningtill de kulturhistoriskavärdenai
närmiljön. Norr om förskolebyggnaden
flyttas delar av en befintlig
gång-och cykelvägför att möjliggöra en servicevägför angöring
till sekundärentréer
på förskolansnorra sida.
Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
start.stockholm

Samrådför detaljplanengenomfördes26 oktober– 8 december
2021.Under samrådetinkom 35 yttranden.Flertaletremissinstanser
tillstyrker planförslagetmen framför synpunkteri sak,framför allt
vad gäller gestaltningoch anpassningtill kulturmiljön, dagvatten,
översvämningsrisksamttrafikfrågor.Länsstyrelsenhar inga
Bilaga: plankarta samråd, planbeskrivning samråd och
samrådsredogörelse GDPR
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synpunkter.Sakägareoch boendeär bland annatkritiska till rivning
av befintlig förskolaoch uttrycker oro för ökad trafik.
Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
godkännerredovisningenav plansamrådetoch att slutligt
planförslagupprättasoch ställsut för granskning.
UTLÅTANDE
Syfte
Detaljplanenssyfte är att möjliggöra för en ny förskolamed åtta
avdelningaroch störreförskolegårdinom fastighetenNordens
Vännermed flera. Planensyftar äventill att ny byggnadska
anpassastill de kulturhistoriskavärdenai närmiljön. Planensyftar
äventill att bevarabefintliga träd i såstor utsträckningsommöjligt.
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Bakgrund
Plandata
Planområdetär belägeti norraBredängvid Odd Fellowvägens
vändplanoch Jakobsbergs
gård.Planområdetomfattarfastigheten
NordensVänner2 och del av fastighetenSätra2:1.

Aktuellt planområde,
kv NordensVänner
mm

Karta somvisar planområdetsläge och avgränsningsamtpågåendedetaljplaner
och programi närområdet.
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Pågående detaljplaner i området

Dnr, 2012-18011,del av Sätra2:1 intill kv Konduktören.Syftet
med detaljplanenär att möjliggörany bostadsbebyggelse
längsmed
del av Bredängsvägen.
Planförslagetmöjliggör fem nya
flerbostadshus
med sammanlagtca150 lägenheteroch möjlighet till
lokaler för bostadskomplement
och verksamheteri bottenvåningar.
Stadsbyggnadsnämnden
har godkäntplanenden9 december2021.
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Dnr, 2016-15395,Ålgrytevägen,del av Sätra2:1 invid
Vingårdsmännen
m fl. Planförslagetsyftar till att utvecklaområdet
längsmed Ålgrytevägeni västraBredängmed ca1000 nya bostäder
och en friståendeförskola.Stadsbyggnadsnämnden
beslutadeom
planstartden10 december2020.
Dnr, 2016-14271,CentralaBredängoch Bredängscentrum.Planen
omfattasav det gemensamma
start-PM:etför FokusSkärholmen
(dnr 2015-17268).Stadsbyggnadsnämnden
beslutadeom planstart
den11 november2021.
Dnr, 2021-14634,Sigbardiorden1 med flera. Planensyftar till att
möjliggörabebyggelsemed flerbostadshus
på befintliga
markparkeringaroch parkeringsanläggningar
längsmedLilla
Sällskapetsväg,cirka 75 bostäder.Stadsbyggnadsnämnden
beslutadeom planstartden9 december2021.
Dnr, 2021-14726,Sätra2:1 vid Järnbärarvägen.
Syftet medplanen
är att möjliggörabostadsbebyggelse
i form av flerbostadshus
med
cirka 60 bostäder.Stadsbyggnadsnämnden
beslutadeom planstart
den9 december2021.
Gällande detaljplaner

StadsplanP1 6011,1962-11-29regleraranvändningenpark för del
av Sätra2:1 och allmäntändamål(An) för fastighetenNordens
Vänner2. Stadsplanenmöjliggör endasten mindrebyggnadmed en
våningpå platsen.Befintlig förskolasaknarstödi detaljplan.
Markägoförhållanden

Marken ägsav Stockholmsstadoch fastighetenNordensVänner2
är upplåtenmed tomträtt till SISAB.
Relaterade beslut och styrande dokument
Översiktsplan

Planområdetligger i områdebetecknatsom
Stadsutvecklingsområde
– komplettering,d v s områdemed
blandadstadsbebyggelse
där omfattandekompletteringarföreslås.
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Områdetkan kompletterasmed bostäder,service,verksamheter,
gator,parker,kultur och idrottsytor. Att stärkade grönakvaliteterna
och säkerställafunktionersom skolor och förskolor är en viktig del
i stadsutvecklingen.
Kompletteringskagörasmedutgångspunkti
och kunskapom nuvarandekaraktär,kvaliteter och behov.Planerad
förskolebyggnadkommeratt tillgodosekommandebehovi
området.
Stockholms byggnadsordning

Bredängkaraktäriserassom storskaligstadsdel.Vägledningenanger
att nya byggnaderinom befintlig strukturskautformasutifrån en
samtidatolkning av platsensförutsättningaroch närliggande
bebyggelse.
Program

Planområdetingår i Områdesprogram
för Bredäng,Sätra,
Skärholmenoch Vårberg(dnr 2002-12665).Programmetbedöms
inte längrevaraaktuellt.I FokusSkärholmenfinns ett särskilt
uppdragatt arbetamed socialhållbarhet.
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Kommunala beslut i övrigt

Exploateringsnämnden
beslutade2020-06-11att anvisamark inom
del av Sätra2:1 till SISAB för att möjliggöra en störreförskolegård.
Nuvarande förhållanden

Planområdetbestårav förskolebyggnader,
förskolegårdoch
parkmark.Marken är plan. Parkmarkenhar ett stort antaläldre
uppvuxnalövträd somavenbok,ek, asp-och päronträd.På
förskolegårdenfinns en gräsmattaoch ungaäppelträdoch unga
lindar. Delar av planområdetär hårdgjort,framför allt
förskolegården.Enligt genomfördinventeringhar naturvärden
identifieratsi området.Inom inventeringsområdet
har totalt 12
värdefulla,skyddsvärdaoch särskilt värdefullaträdkarterats.
Planområdetingår i habitatnätverkför eklevandearter och groddjur.
Förskolanär en typförskolauppförd efter ritningar av Kjell
Abrahamssons
arkitektkontor1972. Skolanläggningen
bestårav tre
längorplaceradei öst-västligriktning, somhar en relativt lågmäld
utformning i trä och är måladei en gul kulör. Bebyggelsenär
anpassad
i strukturoch delvis i utformning till Jakobsbergs
gård
med dessflyglar.
Planområdetligger inom ett områdesomär utpekatsomsärskilt
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt.Fastighetenmedbefintlig
förskolaär gulmarkeradpå Stadsmuseets
kulturhistoriska
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klassificeringskarta.Det betyderatt fastighetenär av positiv
betydelseför stadsbildenoch/ellerav visstkulturhistorisktvärde.
Jakobsbergs
gårdär markeradmed blått på Stadsmuseets
kulturhistoriskaklassificeringskarta.Det betyderatt fastighetenhar
ett synnerligenstort kulturhistorisktvärde.

Befintlig förskolebyggnad
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Planförslaget
Syfte och huvuddrag
Planförslagetmöjliggör uppförandeav en ny förskolamed en
huvudbyggnadmedplats för åtta avdelningaroch två mindre
komplementbyggnader.
Befintliga förskolebyggnaderföreslåsrivas.
Cirka 2200kvadratmeterav nuvarandeparkmarkkommeratt
planläggassomkvartersmarkför att möjliggöra störreförskolegård,
placeringav huvudbyggnaden
anpassadtill kulturvärden,
tillgängligt miljörum och en servicevägför angöringtill
sekundärentréer
på förskolansnorra sida.Huvudbyggnadenoch de
två mindrebyggnadernaföreslåsplacerasmedkortsidanmot Odd
Fellowvägensvändplan,i sammaläge sombefintliga byggnader
och sammariktning som Jakobsbergs
gårdsflygelbyggnader.
Föreslagenhuvudbyggnadär en såkallad konceptförskola
(”FramtidensFörskola”) utformadav SISAB för att passain i olika
miljöer och uppfylla högakrav på inomhusmiljö,tillgänglighetoch
projektekonomi.
Huvudbyggnadenföreslåsi två våningarmed ett brant sadeltaksom
ger plats för en teknikvåningpå vinden.De två mindrebyggnaderna
föreslåsi en våning.
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Illustrationsplan.HMXW Arkitekter

Arkitektonisk idé
Förskolebyggnadens
gestaltninghämtarinspirationfrån den
närbelägnaJakobsbergs
gård.Den "innergård"och de siktlinjer som
bildas av Jakobsbergs
gårdsflygelbyggnaderär styrandei
inplaceringav förskolebyggnaderna.
Tankenär att behållaoch
förstärkadet innergårdsrumsom flygelbyggnadernatill Jakobsbergs
gård definierar.Särskildhänsynhar tagits vid utformning av den
nya byggnadenvad gäller placering,fönstersättning,fasadkulöroch
taklutning.

Perspektiv.Vy från Odd Fellowvägensvändplanoch Jakobsbergsgård. HMXW
Arkitekter

Sida 7 (11)

Fasad/sektionmot söder.HMXW Arkitekter

Förslag till ändringar inför granskning

Förskolebyggnadernas
gestaltningskasesöver inför granskningen
för att bättreanpassas
till kulturmiljön.
Planförslagets konsekvenser
Bostadsförsörjning

Planförslagetmöjliggör ytterligarefem förskoleavdelningarför
behovgenereradeav kommandebostäderi området.
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En socialt sammanhållen stad

Förskoleverksamheten
bidrar till en sammanhängande
stadgenom
att skapaen målpunkti anslutningtill ett strategisktsamband.Ur ett
barnperspektivär det positivt att planenmöjliggör för en förskolai
ett lägeinvid ett parkstråksamten generösförskolegårdmed god
tillgång till friyta. Planenmöjliggör en förskolamed åtta
avdelningarpå en plats somär välförsörjdav kollektivtrafik.
Trygghet

Planförslagetmöjliggör nybyggnationav en förskolasomutgör en
mål- och mötespunktsomaktiveraromkringliggandegångstråk.
Förskolanscentralaläge i områdetär positivt ur trygghetssynpunkt.
Jämställdhet

Detaljplanenmöjliggör för föräldraratt ta sig till och från området
med bådecykel, kollektivtrafik och bil, vilket är positivt ur
jämställdhetssynpunkt.
Kulturmiljö i en växande stad

Ny byggnadska genomsin utformning inordnasig i befintlig miljö
genomanpassningav placering,kulör och taklutning.
Arkitektur och gestaltning

De högakulturhistoriskavärdensom finns inom områdetställer
krav på god gestaltning.Särskildhänsynhar tagits vid utformning
av dennya byggnadenvad gäller placering,fönstersättning,
fasadkulöroch taklutning.Förskolanshuvudbyggnadavsesutföras
somen typförskolai två våningarplus teknikvåningpå vind. Husets
volym anknytertill Jakobsbergs
gårdgenomsinakulörer och sitt
brantasadeltak.Den kommervara tydligt urskiljbar somen förskola
och en byggnadutförd efter nutidakrav och metoder.Även de
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mindrebyggnaderna(komplementbyggnaderna)
i söderutformas
med taklutningliknande flygelbyggnadernavid Jakobsbergs
gård,
med undantagför mindre förråd och barnvagnstak.
Trafik och mobilitet

Del av befintlig gång-och cykelbananorr om planområdetflyttas
norrut för att utvidga planområdet.Detta för att möjliggöra en
servicevägför tillgång till kök, serviceoch sekundärentré/
utrymningpå förskolansnorra sida. Vid utförandeav ny sträckning
av gång-och cykelbanaskasärskildhänsyntastill befintliga
skyddsvärdaträdi områdetnorr om gång-och cykelbanan.En
parkeringsplatsför personermedrörelsehinderanordnassom
kantstensparkering
vid OddFellowvägen.Förslagetbedömsöka
trafiken på OddsFellowvägenmarginelltutifrån dagenssituation.
Grön och vattennära stad
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Planförslagetinnebäratt tre skyddsvärdaträd avverkasför att ge
plats åt servicevägoch miljörum. Resterandeträd somkarteratssom
särskiltskyddsvärdaoch värdefullabevaras.Planenförväntaskunna
genomförasmedlåg negativinverkanpå biologiskavärdeni
området.Dagvattenskaomhändertas
lokalt inom fastigheten.
Klimat, miljö, hälsa och säkerhet

Planförslagetriskerarinte att försämramiljökvalitetsnormerför
vatteneller luft. Planförslagetuppfyller riktlinjer för trafikbuller vid
uppförandeav förskolor.
Skyfallsmodelleringför Stockholmsstadvisar ett omfattandeflöde
genomplanområdetoch att det idag finns flera platserinom
planområdetdär det riskeraratt samlasvattenvid ett kraftigt
skyfall. För att minskarisken för översvämninginom planområdet
föreslåsatt ett nytt dike/-lågstråkanläggslängsden södraoch västra
sidanav planområdet.Översvämningsrisken
skastuderasnärmare
inför detaljplanensgranskning.
Inom planområdetfinns inga teckenpå föroreningar.Ett Provpå
diversemetalleroch PAH överskridandekänsligmarkanvändning
(KM) har påträffatsi fyllnadsmassorvilket behöverhanterasmed
tex platsspecifikariktvärdeneller till exempelpåförselav nya
massori markytan.
Teknisk försörjning

Planförslagetbedömsinte innebäranågrakonsekvenserför den
tekniskaförsörjningen.Förskolankan anslutastill befintligt vatten-
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och spillvattensystem.Ledningarför el, tele och fjärrvärmefinns
framdragnatill planområdet.
Planprocess
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Process
Planarbetetbedrivsmed standardförfarande.
Nästatillfälle som
ärendetskaredovisasför stadsbyggnadsnämnden
blir vid
antagandet.
Plansamrådför aktuell detaljplanpågick underperioden26 oktober
– 8 december2021.Information om samrådetskickadesut enligt
sändlistatill remissinstanser
och berördasakägareenligt
fastighetsförteckningen.
Samrådsförslaget
visadesi Tekniska
Nämndhusetoch på stadsbyggnadskontorets
hemsida,
www.stockholm.se/detaljplaner.
Annonsom samrådpubliceradesi
lokaltidningenMitt i Bredängden 26 oktober2021.
Under samrådetinkom 34 yttranden.Flertaletremissinstanser
tillstyrker planförslagetmen framför synpunkteri sak,framför allt
vad gäller kulturhistoriskavärden,gestaltningoch hanteringav
dagvatten.Länsstyrelsenhar inga synpunkter.Sakägareoch boende
är kritiska till rivning av befintlig förskolaoch de anseratt stora
förskolor skaparutsatthetför barn.De oroar sig över placeringav
barn i evakueringslokaler,
saknadav parkeringsplatserför lämning
och hämtningoch ökning av trafik påOdd Fellowvägen.
Tidigare ställningstaganden i ärendet
Ärendetbehandlades
i stadsbyggnadsnämnden
2021-03-11vid
beslutom planstarti enlighetmed stadsbyggnadskontorets
förslag.I
sambandmed beslutetuttaladenämndenatt det är positivt att
endasten mindre del av parkmarkentasi anspråksamtatt placering
och fotavtryck anpassas
efter befintliga naturvärden.Det är
angelägetatt utformningenav den förslagnakonceptförskolan,så
långt det är möjligt, anpassas
till områdetskaraktäroch
omkringliggandebebyggelse.
I samrådsförslaget
placeradeshuvudbyggnadenoch de mindre
byggnadernai sammaläge och riktning sombefintlig byggnad,för
att anpassas
till de kulturhistoriskavärdenai närmiljön (Jakobsbergs
gård)och inordnassig gestaltningsmässigt
i befintlig miljö genom
anpassningav placering,kulör och taklutning.
Samlade synpunkter och stadsbyggnadskontorets
ställningstagande
KulturförvaltningenochRådettill skydd för Stockholmsskönhet
har framfört synpunkterom gestaltningenav förskolebyggnaden
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vilken kommeratt sesöver i fortsattarbete.
Med anledningav de synpunktersom framförtsundersamrådet
kommerföljande frågor att studerasvidarei det fortsatta
planarbetet:
- utformning- och gestaltningav förskolan
- dagvattenhantering
- översvämningsrisk
- parkeringför lämning och hämtningav barn
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Undersökning av betydande miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret
beslutaratt detaljplanensgenomförandeinte
kan antasmedförasådanbetydandemiljöpåverkansomavsesi
6 kap. miljöbalken att en miljöbedömningbehövergöras.Detta
utvecklasytterligarei planbeskrivningen.
Tidplan
Utifrån att erforderligtunderlagför detaljplanensframtagande
levererasenligt uppsattprojekttidplansamtatt inga nya,
oförutseddaomständigheter
blir kändaeller tillkommer under
planprocessen
förväntasföljandetidplan:
Granskning
AntagandeSBN

maj/juni 2022
september2022

Planavtal
Planavtalhar tecknatsmed byggaktörenför att täckakontorets
kostnaderi sambandmedupprättandeav detaljplanen.
STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Stadsbyggnadskontoret
serpositivt på en ny förskolasommöter
behovetfrån kommandebostäderi områdetoch som skaparen ny
målpunktsomstärkerdet strategiskasambandetsompekasut i
översiktsplanen.Förskolansutvidgadegårdoch lägeintill
parkstråketsäkerställeren god utemiljö.
Under samrådethar synpunkterfrån remissinstanser
inkommit
gällandegestaltningoch anpassningtill kulturmiljön, dagvatten,
översvämningsrisksamttrafikfrågor
Från de inkomnasynpunkternahar ocksåintressekonfliktermellan
behovetav nya förskoleplatseroch de närboendessynpå platsen

Sida 11 (11)

gällandetrafikfrågor och förskolansstorlekidentifierats.Kontoret
menaratt en successivutveckling av stadsbebyggelsen
innebär
konsekvenserför de boendei området och att behovetav nya
förskoleplatseri ett lämpligt läge motiverarvissaförändringari
närmiljö och av trafiksituationen.
Inför granskningskadagvattenutredningen
uppdateras.Det fortsatta
planarbetetskaävensäkerställaatt planförslagetinte förvärrar
översvämningssituationen
vid lågpunkteninom planområdet.
Utformning och gestaltningav nybyggnationenskasesöver för att
bättreanpassastill kulturvärdeni närmiljön. Parkeringför lämning
och hämtningav barn skastuderasvidare.
Kontoretssammanfattande
bedömningär att de inkomna
synpunkternakan hanterasoch studerasvidarei det fortsattaarbetet.
Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
godkännerredovisningenav plansamrådetoch att slutligt
planförslagupprättasoch ställsut för granskning.
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