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SAMMANFATTNING
Detaljplanenssyfte är att möjliggöra ett flerbostadshus
i ett läge
näragrönområdenoch kollektivtrafik i Hässelbystrand.
Planförslagetskautgöraett väl gestaltatkomplementtill
Medsolsbackens
befintliga punkthusgruppoch bidra till
utvecklingenav Maltesholmsvägentill urbantstråk.Förslaget
innehåller63 bostäder,inklusive ett LSS-boende.Bostädernaavses
upplåtassomhyresrätter.Stadenägermarkeninom planområdet.
Exploateringsnämnden
markanvisadetill SveafastigheterAB 202009-24.

Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
start.stockholm

Samrådetpågick underperioden2021-10-26– 2021-12-06.Under
samrådetinkom 92 synpunkteroch en namninsamlingmed 950
underskrifter.Flertaletremissinstanser
tillstyrker planförslagetmen
framför synpunkteri sak,framför allt vad gäller dagvattenhantering,
rasrisk,grönasambandoch kulturmiljö. Sakägareoch närboende
framför synpunktersom sammantaget
beskriverplatsensomen
grön oassombör bevaras.Kontoretssammanfattande
bedömningär
att de synpunktersom framkommitkan hanterasi den fortsatta
planprocessen.
Inför granskningenska frågor somrör dagvatten,
rasriskoch anpassningtill kulturmiljön bearbetas.

Bilaga: Samrådsredogörelse GDPR
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Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
godkännerredovisningenav plansamrådetoch att slutligt
planförslagupprättasoch ställsut för granskning.
UTLÅTANDE
Syfte
Detaljplanenssyfte är att möjliggöra ett flerbostadshus
i form av ett
punkthusi ett lägenäragrönområdenoch kollektivtrafik i Hässelby
strand.Planförslagetskautgöraett väl gestaltatkomplementtill
Medsolsbackens
befintliga punkthusgruppoch bidra till
utvecklingenav Maltesholmsvägentill urbantstråk.
Planförslagetinnehållertotalt 63 bostäderoch inkluderaren
gruppbostadför LSS.
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Bakgrund
Plandata
Planområdetär belägetvid korsningenMaltesholmsvägenoch
Medsolsbacken,cirka 200 metersöderom Hässelbystrands
tunnelbanestation.
Planområdetär cirka 1650 kvadratmeteroch
omfattardel av fastighetenGrimsta1:2.

Kartan visar planområdetsläge och avgränsningsamt pågåendedetaljplaneroch
programi närområdet.
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Pågående detaljplaner i området

-

-

Maltesholmsvägen,
dnr 2018-14612.Möjliggör cirka 500
nya bostäderoch lokaler. Planskede.
Hässelbyverket,dnr. 2017-09452.Möjliggör avvecklingav
Hässelbyverket,dnr 2017-09452.Möjliggör för cirka 1500
nya bostäder,lokaler och förskolor.Planskede.
Rumsfilen,dnr 2019-00670.Möjliggör för cirka 160 nya
bostäder.Planskede.
Paradsängen
1, dnr 2021-08817.Möjliggör för cirka 100 nya
bostäder.Planskede.

Gällande detaljplaner

För områdetgäller detaljplan94040fastställdår 1996.Det
föreslagnaplanområdetär i gällandedetaljplanplanlagtsom
naturmark.Ingen genomförandetidåterstår.
Markägoförhållanden

Stadenägermarkeninom planområdet.
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Relaterade beslut och styrande dokument
Översiktsplan

ÖversiktsplanenbeskriverHässelbystrandsstoramöjlighetertill
stadsutvecklinginom befintlig bebyggelsestruktur.
Planområdet
ligger vid Maltesholmsvägen
somär en del av ett prioriterat
strategisktsambandoch därmedhar förutsättningaratt kantasmed
bostäderoch omvandlastill ett urbantstråkmed en levande
stadsmiljö.
Stockholms byggnadsordning

Planområdetligger inom stadsbyggnadskaraktären
tunnelbanestad
där dennya bebyggelsens
anpassningtill terrängenoch
gaturummensgrönakaraktärmed förgårdsmarkär särskilt viktig.
Tunnelbanestaden
kännetecknas
bland annatav grupperav
punkthussomgavsett enhetligtarkitektonisktuttryck. Ny
bebyggelseskautformasinom denbefintliga strukturenmed en
samtidatolkning av platsensförutsättningaroch närliggande
bebyggelse.
Kommunala beslut i övrigt

Planområdetär genomexploateringsnämnden
(2020-09-24)
markanvisattill SveafastigheterAB.
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Nuvarande förhållanden

Planområdetär idag ett mindre grönområdemellan två bilvägar.
Marken sluttarmot sydvästoch tar upp en höjdskillnadom cirka
fem meter.Inom planområdetsnorra del finns en karaktärsskapande
berghälloch en liten plats för vistelsei grönska.Inom den södra
delenav planområdetståren grupp värdefullatallar varaven är
särskilt värdefull. Andra avgörandeförutsättningarför
utformningenav planförslagetär områdetskaraktäroch den
närliggandebebyggelsensgestaltningoch kulturhistoriskavärden.
Planförslaget
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Syfte och huvuddrag
Planförslagetsyftar till att möjliggörauppförandetav ett
flerbostadshus
i form av ett punkthusi ett lägenäragrönområden
och kollektivtrafik. Planförslagetskautformasmedhänsyntill
områdetsstads-och landskapsbildoch utgöraett väl gestaltat
komplementtill Medsolsbackens
befintliga punkthusgrupp.Vidare
syftar planförslagettill att skapaett tryggt och integreratgaturum
sombidrar till Maltesholmsvägens
omvandlingtill urbantstråk.

Situationsplanav samrådsförslagetoch planområdetsungefärligaavgränsning.
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Samrådsförslag.Fotomontage,vy mot norr längsMaltesholmsvägen.
Illustration:
Belatchewarkitekter.

Samrådsförslaget
bestårav ett 14 våningarhögt punkthusmed totalt
63 nya bostäder,inklusive ett LSS-boendeoch en lokal för
centrumverksamhet
mot Maltesholmsvägen.
En sockelföreslåsi två
våningarsomskjutsut från punkthusetoch följer
Maltesholmsvägens
svängmed en fasetteradform. Den fasetterade
formenspeglarde karaktärsgivande
lamellernapå andrasidan
gatan.Runt om den föreslagnabyggnadensparaspark- och
naturmarkmed bergi dagenoch värdefullatallar. Parkeringlöses
företrädesvisi garageundermark.
Förslag till ändringar inför granskning

Förslagtill ändringarmotiverasutifrån synpunktergällande
kulturmiljö och gestaltning.Syftet är att bebyggelseförslaget
bättre
skastämmain i Hässelbystrandsbebyggelsestruktur
och
tunnelbanestadens
stadsbyggnadskaraktär.
Kontoretbedömeratt det
i högregradbör utformassåatt det upplevssomett fristående
punkthus,likt de befintliga på Medsolsbacken.
Den facetterade
formenkan kvarståmenbebyggelseförslagets
relation till gatanbör
anammade proportionerpå förgårdsmarksompräglar
helhetsintrycketpå platsen.Den justeradevolymenpå den
utskjutandesockelnkan påverkadelarav planförslagetsinnehåll.
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Förenkladillustration av denförändring somskastuderasinför granskning.

Arkitektonisk idé
Den övergripandegestaltningsidénför bebyggelseförslaget
är att det
skainordnasig och samspelamed den omgivandebebyggelsen.
Punkthusets,somuppfattaspå avstånd,skasmältain i omgivningen
genomväl avvägdgestaltningoch volymhantering.Sockelnsom
uppfattaspå närahåll bör med dessfunktioner,materialoch detaljer
med bidra till en rumslig upplevelselängsmed det nya urbana
stråket.Hässelbystrandskarakteristiskagrönagaturumbeaktas
genomatt punkthusetplacerasmellan synligaberghällaroch stora
tallar. Trapporoch murar anpassas
efter terrängenför att möta
berghällarnasomutgör gränsenmellan kvartersmarkoch allmän
plats.Hänsyntill områdetskulturmiljövärdenbeaktasgenomatt
kompletteringenskerinom befintlig bebyggelsestruktur
och att den
gestaltasmed en genomtänkthanteringav detaljeroch
proportioner.

Samrådsförslag.Fasadmot Maltesholmsvägen.
Illustration: Belatchew
arkitekter.
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Planförslagets konsekvenser
Bostadsförsörjning

Planförslagetbidrar till bostadsmålengenomatt möjliggöra för fler
bostäder.Bostädernaavsesupplåtassomhyresrätteroch en del som
LSS-bostäder,vilket bidrar till bostadsförsörjningen
av en grupp
med särskildabehov.Planförslagetger fler människortillgång till
områdetsgodaboendemiljöermed närhettill serviceoch naturi ett
kollektivtrafiknäraläge.
En socialt sammanhållen stad

Planförslagetbidrar med bostäderoch verksamheterlängs
Maltesholmsvägen.
Det möjliggör för gatanatt bli ett
funktionsblandatoch socialtstadsrumsom får omgivandestadsdelar
att växaihop. Bebyggelseförslaget
tar en grönytai anspråksomi
dagär en lokal sociotop.Delar av grönytanhar kvalitéer somkan
bevarasoch vidareutvecklasi en tätareoch mer sammanhängande
stad.
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Trygghet

Planförslagetmöjliggör för fler boendeoch en verksamhetsomär
bemannaddygnetrunt. Tillsammansmöjliggör de för mänsklig
närvarovilket kan stärkadenupplevdatrygghetenomkring
centrum.Planförslagetsverksamheter,gestaltningoch entréermot
gatakan görastadsmiljöntryggareoch trivsammare.
Jämställdhet

Planförslagetmöjliggör fler bostäderför människormed olika och
särskildabehov.Närhetentill offentlig och kommersiellservice,
kollektivtrafik och grönområdenskapargodaförutsättningarför ett
jämställtvardagsliv.
Kulturmiljö i en växande stad

Planförslagetbedömskunnata om handHässelbystrands
kulturhistoriskavärdengenomatt utformabebyggelsenefter stadsoch landskapsbilden.
Förslagettar tillvara på de utmärkande
miljöskapandevärdensåsom sparadetallar och bergi dagenmellan
husen.Planförslagetkan bidra till en utveckling av kulturmiljön
genomatt inspirerasav de grönklassadebyggnaderna.Derasbåde
typiskaoch särprägladeformerkan flätassammantill en
sammanhållen
helhet.
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Arkitektur och gestaltning

Den föreslagnaarkitekturenbedömskunnasamspelamed den
befintliga punkthusgruppen
utan att påverkaupplevelsenav den
offentliga miljön eller stadsbildenavsevärt.Arkitekturenbedöms
samtidigtbidra med en gestaltningsomkompletterarhelhetenoch
en ger ett samtidauttryck med en detaljeringsomger en variation
till gaturummet.Bebyggelseförslaget
förändrarutsikten från övre
Medsolsbackenvästerut mot Mälaren.
Trafik och mobilitet

Framkomlighetsstrategin
tillämpasgenomatt planförslaget
innehållermobilitetstjänstersom tillsammansmed närhettill god
kollektivtrafik kan bidra till hållbaratransporteroch resor.Med
mobilitetstjänsternabehövsfärreparkeringsplatser
i garageoch
naturmarkkan i störreutsträckningbevaras.Det möjliggör för mer
grönskai anslutningtill gatanvilket bidrar till strateginsmål om
gatansroll somattraktiv plats där människorvill mötasoch vistas.
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Grön och vattennära stad

Fler bostäderi närhetenav Grimstanaturreservatoch Mälaren
bidrar till att fler människorfår tillgång till grönaoch vattennära
miljöer. Planförslagettar grönytai anspråkvilket påverkarde
närboendestillgång till bostadsnära
natur.Sammantaget
har platsen
god tillgång på grönområden.Planförslagetbedömskunnabevara
de mestvärdefullatallarnaoch dessbiologiskamångfald.
Bebyggelseförslaget
bedömsinte utgöranågonbarriär för gröna
sambandmellan tallar i närområdet.Dagvattentasom handlokalt.
Planprocess
Process
Planarbetetbedrivsmed standardförfarande.
Nästatillfälle som
ärendetskaredovisasför stadsbyggnadsnämnden
blir vid
antagande.
Tidigare ställningstaganden i ärendet
Ärendetbehandlades
i stadsbyggnadsnämnden
2020-12-10vid
beslutom planstart.Nämndenbeslutadeom planstarti enlighetmed
stadsbyggnadskontorets
tjänsteutlåtande.
Nämndenuttaladesig
särskiltom behovetatt utredamöjlighetenatt skyddade äldre
tallarnai södradelenav planområdetunderbyggtiden.
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Möjligheten att skyddatallarnahar omhändertagitsgenomatt
planläggade mestvärdefullapå allmänplats,på ett utrett lämpligt
avståndfrån bebyggelseförslaget.
Ett vite är kopplat till skadorpå
samtfällandeav träd somstårpå allmänplats.Nämndenuttalade
ävenatt dennya byggnadenbör utformasmed hänsyntill
omkringliggandebebyggelseför att uppnåen god helhetsverkan.
Hänsyntill omkringliggandebebyggelsehar tagitsgenomatt utgå
från existerandegestaltningsmotivsomplanmönster,färgskala,och
material.Det fortsattaarbetetskautredapunkthusetsmöte med
gatanoch markenkan upplevassommer fristående,likt de
omkringliggandepunkthusen.
Samlade synpunkter och stadsbyggnadskontorets
ställningstagande
Under samrådetinkom 92 yttrandenvarav17 inkommit från
remissinstanser.
75 yttrandeninkom från allmänhetenvaravett
yttrandevar en gemensamformuleradsynpunktfrån 4 sakägare.
Bland yttrandenafrån allmänhetenfannscirka 950
namnunderskriftermot planförslaget.Samtligaremissinstanser,
tillstyrker planförslagetmen framför synpunkteri sak,framför allt
vad gäller dagvattenhantering,
rasrisk,parkering,grönasamband
och byggnadensanpassningtill kulturmiljön. De flestasakägareoch
övriga boendesom framfört synpunkteransersammantaget
att
planområdetär en grön oassominte bör bebyggas.De anseratt den
föreslagnabyggnadenär för stor, skuggar,står för näraoch orsakar
insyn hos de sombor i inom Gästsalen4.
Stadsbyggnadskontoret
bedömeratt planområdetär lämpligt att
bebyggadå föreslagenbebyggelseinte påverkarde viktigastegröna
sambandenoch platsenhar god tillgång på grönområden.Vidare
bedömerkontoretatt bebyggelseförslaget
placeratspå ett avvägt
avståndmellan befintlig bebyggelsei norr och värdefullatallar i
söder.Sammantaget
bedömerstadsbyggnadskontoret
att ovan
nämndasynpunkterfrån remissinstanser
kan hanterasi det fortsatta
planarbetet.Synpunkternafrån sakägareoch närboendeföranleder
vissaändringargällandevolym och avstånd.Ändringarnabidrar
äventill en bättrehelhetsverkanoch ett störrehänsynstagande
till
kulturmiljön, stads-och landskapsbilden.
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret
beslutaratt detaljplanensgenomförandeinte
kan antasmedförasådanbetydandemiljöpåverkansomavsesi
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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
augusti2022
AntagandeSBN
november2022
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Planavtal
Planavtalhar tecknatsmed byggaktörenför att täckakontorets
kostnaderi sambandmedupprättandeav detaljplanen.
STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Stadsbyggnadskontoret
bedömeratt planförslagetbidrar till
översiktsplanens
utvecklingsstrategierför Hässelbyoch bidrar till
att uppfylla Stockholmsbostadsmål.Planförslagetmöjliggör goda
boendemiljöernära till service,natur och kollektivtrafik.
PlanförslagetkompletterarMedsolsbackens
bebyggelsestruktur
och
skaparnya stadskvaliteterlängsMaltesholmsvägen.
De huvudsakligaintressekonflikternahandlarom de närboendes
enskildaintressenoch stadensallmännaintressen.Framöver
kommerplanarbetetutredamöjlighetenatt utforma förslagetsåatt
det i störregradupplevssomett friståendepunkthus.Det kan skapa
ett luftigare rum mellan det föreslagnaoch de befintliga husensamt
förgårdsmarkmot Maltesholmsvägen.
Nämndenssärskilda
uttalandenhar tagitsom handgenomatt planläggavärdefullatallar
på allmänplats samtföreslåen gestaltningsom tar hänsyntill
omkringliggandebebyggelse.Kontoretssammanfattande
bedömningär att de synpunktersom framkommitkan hanterasi den
fortsattaplanprocessen.
Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
godkännerredovisningenav plansamrådetoch att slutligt
planförslagupprättasoch ställsut för granskning.
SLUT

