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Inledning
Handlingar
Planhandlingar

Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Där höjder
förekommer redovisas dessa i höjdsystemet RH2000. Till planen
hör denna planbeskrivning.
Utredningar

Utredningar som tagits fram under planarbetet är
 PM Dagvatten Freja 8, (Bjerking, 2021)
 PM Miljöteknisk undersökning (Bjerking, 2021)
Övrigt underlag

 Illustrationsmaterial (RCC Architects, 2021-2022)
Medverkande

Planen är framtagen av stadsplanerare Alina D. Petersson och
kartingenjör Oscar Jarheim.
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Planens syfte och huvuddrag

Planen syftar till att möjliggöra ett en- eller tvåbostadshus inom
den privatägda fastigheten, Freja 8 i Bromsten. Inom planområdet
finns ett befintligt flerbostadshus. Det föreslagna en- eller
tvåbostadshuset ska med volym och placering förhålla sig till
terrängen och storleksmässigt till intilliggande bebyggelse.
Bostadshusen angörs via en delad in- och utfart vid Båtsmans
Stens väg. Parkering anordnas på kvartersmark. Dagvattnet renas
och fördröjs inom fastigheten innan det ansluts till det allmänna
dag-vattensystemet.
Planförslaget följer översiktsplanens intentioner med ett mer
effektivt markutnyttjande samt möjlighet till stadsutveckling i
Bromsten. Vidare syftar planen till en varsam förtätning av
villaområdets goda boendemiljöer och samtidigt möta målet om
en växande stad.
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Flygfoto med fastigheter där planområdet, Freja 8, är markerad med vit figur.

Plandata
Läge, areal, markägoförhållanden
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Planområdet är beläget vid Båtsman stens väg i stadsdelen
Bromsten och utgör 1400 kvm. Planområdet utgörs av hela Freja
8 som är en privatägd fastighet. Planområdet avgränsas i söder av
ett grönområde och i öster och väster av villabebyggelse.
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan

Översiktsplanen beskriver Bromstens möjligheter att utvecklas
med nya bostäder. Bromsten ingår i det prioriterade strategiska
sambandet mellan Tensta, Rinkeby och Spånga vilket möjliggör
för nya bostäder och offentlig service i området.
Stockholms byggnadsordning

Planområdet ligger inom stadsbyggnadskaraktären villastad.
Villastäder ska utvecklas utifrån gatornas och husens anpassning
till terrängen. Gaturummens gröna karaktär ska bevaras genom
att fler in - och utfarter och hårdgörande av grönytor begränsas.
Ny bebyggelses kan utformas i nom den befintliga strukturen
men med en samtida tolkning av platsens förutsättningar.
Varsam utveckling av småhus- och villaområden

Nya byggnader ska inordna sig i områdets planstruktur och
Anpassas till befintlig terräng. Byggnadens volym och
proportioner ska samspela med närliggande byggnader. Den
gröna karaktären ska bevaras genom att undvika flera utfarter
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intill varandra, stora sammanhängande parkeringsytor och
hårdgörande av gröna ytor så att dagvattenhanteringen försämras
Förändringar av marknivån ska göras med omsorg för den
befintliga vegetationen och eventuella berghällar.
Gällande detaljplan

Stadsplanen 4375C från år 1960 medger en byggrätt för
bostadshus i högst två våningar med inredd vind. Övrig tomtmark
är prickad och får ej bebyggas. Ingen genomförandetid återstår.
Tomtindelning akt 0180-B129/1968 gäller för hela Freja 8.
Pågående planer och program i området

-
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-

Detaljplan för Bromstensgluggen, dnr. 2020-13360, ca
800 bostäder. Planskede.
Detaljplan för Bromstens IP, dnr. 2020-15870, skola och
idrottshall. Planskede.
Detaljplan för Bergbacken10, dnr 2021-13732, möjliggör
Avstyckning från fastigheten och upphävning av
Fastighetsindelningsbestämmelser. Planskede.

Karta som visar planområdet samt pågående detaljplaner i närheten.

Förutsättningar
Natur
Mark och vegetation

Marken inom planområdet består till större delen av kuperad
trädgårdstomt. Marken inom planområdet sluttar mellan ett högre
beläget skogsparti i söder och Båtsmans Stens väg i norr.
Planområdet gränsar i söder till en äldre hällmarks-barrskog som
är en spridningszon i ett habitatnätverk för barrskogsfåglar.
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Del av fastigheten som föreslås bebyggas. Vy mot söder.

Geotekniska förhållanden
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Markförhållanden

Marken består främst av glaciallera och berg i dagen där
planområdet gränsar mot naturmark. Den norra delen av
planområdet har ett jorddjup på mellan 3-10 m.
Markföroreningar

Det översta marklagret bedöms bestå av fyllnadsmassor. Från det
översta marklagret uppmättes PAH: er och metaller (bly, zink,
kvicksilver och koppar) i halter över KM. Prover tagna i samma
provpunkter på större djup uppvisade inte halter av dessa ämnen.
Bedömningen är därför att föroreningen kan avgränsas till
fyllnadsmassorna.
Analys av grundvattenprov påvisade låga halter av de flesta
analyserade metallerna med undantag för zink och nickel där
måttliga halter uppmättes. Eventuell risk för spridning till
grundvatten bedöms ringa utifrån de låga halterna samt de täta
jordarter som underlagrar de förorenade fyllnadsmassorna.
Inom planområdet finns naturligt avsatta lera i vilken det inte
fanns förhöjda halter av de föroreningar som påträffades över
KM i fyllnadsmassorna. Den naturligt avsatt leran innehåller
halter av kobolt över KM och en förhöjd halt av krom. De
förhöjda halterna har inte orsakats av mänsklig påverkan och
bedöms inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa.
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Analyserade bergprover visade på förhöjda svavelhalter i berget
inom fastigheten.
Markradon

Radonmätningar har inte genomförts.
Hydrologiska förhållanden
Översvämningsrisker
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I dagsläget finns ingen översvämningsproblematik vid skyfall
inom området. Enligt dagvattenutredningen och den
lågpunktskartering som utförts genom länsstyrelsen föreligger
inga instängda områden eller översvämningsrisker vid skyfall
inom planområdet. Fastigheten sluttar norrut och avvattnas sedan
västerut mot Stridsbergavägen och en stor lågpunkt norr om
fastigheten. Strax norr planområdet finns ett litet instängt område
där en mindre vattenansamling kan bildas vid skyfall.

Lokal avrinning inom fastigheten vid ett regn motsvarande 50 mm. Svarta
pilar visar rinnriktning. Fastighet ungefärligt markerad i rött.

Vattenskyddsområde

Fastigheten ligger inte inom något skyddsområde för vatten.
Dagvatten från fastigheten avrinner heller inte till något
vattenskyddsområde.
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten

Planområdet är beläget inom avrinningsområdet för
vattenförekomsten Bällstaån. Bällstaån ekologiska status är dålig
enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS). MKN för
Bällstaån är att uppnå god ekologisk status år 2027 och god
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kemisk status år 2021. Oktober 2021 uppnåddes ej god kemisk
ytvattenstatus.
Dagvatten

Söder om planområdet finns ett högre beläget skogsparti varifrån
en viss tillrinning avrinner in på fastigheten. Vid normala regn tar
växtligheten upp den större delen och påverkan på fastigheten
bedöms försumbar. Hela fastigheten avvattnas västerut mot
Stridsbergavägen och en stor lågpunkt norr om fastigheten.
Avledning förmodas ske via ledningsnät till Bällstaån.
Befintlig bebyggelse
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Flerbostadshuset inom planområdet uppfördes 2019.
Flerbostadshuset avviker från övriga byggnader i området
avseende karaktärsdrag genom att ha trappor på gavlarna i stället
för en gemensam centrerad port och trapphus. Huset är indraget
från gatan vilket möjliggör för en grön förgårdsmark av
exempelvis klippta häckar eller trädplantering.

Befintligt flerbostadshus mot gata på fastigheten Freja 8, Båtsmans Stens väg.

Stadsbild

Bromsten karaktäriseras av en blandning av villor, radhus,
flerbostadshus och mindre verksamhetsbyggnader från olika
tidsepoker. Gator och hus är anpassade till terrängen och
trädgårdarna uppvuxna med grönskande intryck. Villaområdet
har över åren förtätats genom avstyckningar.
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Freja 8

Flygvy österut på Båtsmans Stens väg och Bromstens stadsbild.

Offentlig och kommersiell service
Service, idrott och kultur
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I närheten finns två grundskolor, sex förskolor och tre
gymnasieskolor, Bromstens idrottsplats, Knutby bollplan och
Spångahallen. I Spånga centrum och Rinkeby centrum finns
matbutiker, butiker, vård, biliotek och restauranger.
Gator och trafik
Gator och trafik

Planområdet ligger i ett villaområde utan genomfartstrafik.
Gatorna är smala och Båtsmans Stens väg har endast gångbana på
dess södra sida. På norra sidan tillåts viss bilparkering annars
parkeras bilar och cyklar inne på tomtmark.
Kollektivtrafik

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 en kilometer söder om planområdet.
Knappt en kilometer norr om planområdet ligger Rinkeby torg
och tunnelbana.
Störningar och risker
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.
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Miljökvalitetsnormen för luft klaras för planområdet.
Storstockholms brandförsvar har inte hittat några närliggande
riskkällor som bedöms kunna medföra förhöjda risknivåer.
Planförslaget
Planförslaget möjliggör ett en-tvåbostadshus och bekräftar det
befintliga flerbostadshuset inom planområdet. Planen reglerar en
minsta fastighetsstorlek på 600 kvm. De illustrationer som
redovisas är exempel på vad som kan uppföras inom ramen för
detaljplanens bestämmelser.
Befintlig bebyggelse

Flerbostadshuset har en byggrätt på 160 kvm BYA och rymmer
åtta lägenheter. I det nedersta planet får endast
bostadskomplement finnas. Byggnadens höjd begränsas genom
en högsta höjd för taknocken.
Ny bebyggelse
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Byggrätten för en- till tvåbostadshuset begränsas till 120 kvm
BYA. Byggnadens höjd begränsas genom en högsta höjd för
taknocken.

FÖRSLAG PÅ YTA FÖR
GEMENSAM ANGÖRING

Illustrationsplan med förslag på angöring. Befintligt flerbostadshus mot gata,
föreslaget en- eller tvåbostadshus mot slänt. RCC Architects
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Föreslaget en- till tvåbostadshus mot slänt. Befintligt flerbostadshus mot gata.
Fasad mot öst. Förskjutet marksnitt. Illustration: RCC Architects.
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Föreslaget en- till tvåbostadshus. Fasad mot norr. Illustration: RCC
Architects.

Arkitektonisk idé

Det föreslagna en- eller tvåbostadshuset ska inordna sig i
områdets planstruktur. Volym och proportioner samspelar med
närliggande byggnader. Husets placering ska anpassas till
befintlig terräng. Föreslagen placering är något vriden för att mer
följsamt möta terrängen. Slänterna ska lämnas obebyggda och
gröna. Befintliga marknivåer ska bevaras. Små justeringar eller
trappor bör göras med omsorg för den befintliga vegetationen och
eventuella berghällar. Förslagsvis kan trappor anläggas med
oregelbunden natursten direkt anlagd på mark, med
genomsläpplig fog. För all bebyggelse gäller att fasad- och
takmaterial liksom kulörer och byggnadsdelar gestaltas utifrån en
samtida tolkning av platsens förutsättningar.
Bil- och cykelparkering

Bostadshusen angörs via en delad in- och utfart vid Båtsmans
Stens väg. In- och utfarten ska utformas med hänsyn till stadens
riktlinjer. Det finns möjlighet för fordon att vända inom
fastigheten för att undvika backande fordon över gångbanan. Vid
en eventuell styckning av fastigheten kan en gemensam yta för
angöring bli nödvändig.
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P-talet för det befintliga flerbostadshuset är 0,5. P-talet för det
föreslagna en- till tvåbostadshuset är 1. Totalt föreslås 6
parkeringsplatser inom planområdet varav en kan göras om till en
plats för rörelsehindrade. Bil- och cykelparkering anordnas på
kvartersmark. Bilparkering och cykelställ med tak medges endast
på korsmark. Ställets tak får maximalt uppgå till 20 kvm inom
planområdet. Nockhöjden får högst vara 2,5 meter.
Dagvatten
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Dagvattenåtgärder ska enlig Stockholm stads åtgärdsnivå
dimensioneras för fördröjning av 20 mm nederbörd.
Exploateringen tar grönyta i anspråk och skapar ett
fördröjningsbehov på 5,3 m3. Vatten från takytor leds enligt
förslaget till ett makadamdike i planområdets nordvästra del.
Hårdgjorda ytor så som uppfart och parkering anläggs med
genomsläpplig beläggning. Den obebyggda marken ska vara
minst 60 % genomsläpplig. Det regleras i plankartan med en
bestämmelse om markens anordnande och vegetation. Andelen
genomsläpplighet baseras på föreslagen markanvändning och
valda avrinningskoefficienter enligt dagvattenutredningen
(Bjerking, 2021).
Makadamdike, begränsade hårdgjorda ytor och bibehållande
genomsläpplighet, bidrar till att dagvatten lokalt tas om hand
inom fastigheten innan avledning sker till den kombinerade VAledningen i Båtsman Stens väg. Befintliga markhöjder och
flödesriktningar bevaras.

Åtgärdsförslag dagvatten. Illustration: Bjerking AB
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Föreslagna dagvattenåtgärder och förslag till placering visas i
bilden nedan. Enligt dagvattenutredningen är utformningen och
placeringen på åtgärderna möjliga att anpassa förutsatt att den
fördröjande volymen behålls och avrinning från respektive ytor
till åtgärderna är möjligt.
Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och spillvatten

Planerad bebyggelse ansluts till det kommunala Va-nätet.
El/Energi-försörjning

Planerad bebyggelse ansluts till befintligt elnät.
Vid behov kan underjordisk servisledning för el upprättas genom
avtal eller servitut och behöver inte regleras i plankartan.
Avfallshantering

Avfallshantering ryms inom kvartersmark vid gata.
Räddningstjänst
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Framkomlighet, tillgänglighet och tillgång till brandvatten
beaktas i det fortsatta planarbetet och i projekteringen.
Konsekvenser
Undersökning om betydande miljöpåverkan

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande
inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses
i 6 kap. miljöbalken.
Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller
nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. Planförslaget berör
inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell
skyddsstatus. Sammantaget bedöms planförslaget inte medföra
väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa.
De miljöfrågor som har betydelse för projektet har studerats
under planarbetet och redovisas i planbeskrivningen.
Naturmiljö

Då planområdet inte inhyser någon särskild värdefull naturmiljö
bedöms planförslaget inte medföra några konsekvenser på
naturmiljön.
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Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten

Exploateringen bedöms bistå recipienten att uppnå
miljökvalitetsnormerna (MKN). Dagvattenflödet och
föroreningsinnehållet från planområdet beräknas minska efter
fördröjning och rening med föreslagna åtgärder, både avseende
mängder och halter. Byggaktören får inte genom val av
byggnadsmaterial förorena dagvattnet med tungmetaller eller
andra miljögifter.
Stadsbild

Planförslaget förhåller sig till den bebyggelsestruktur som finns
inom Bromstens Villastad. Planförslaget har goda möjligheter att
genomföras med hänsyn till stadens styrdokument och
villaområdet karaktär och kvaliteter. Planförslaget bedöms inte
medföra negativa konsekvenser för stads- och/eller
landskapsbilden, för grannar eller andra enskilda intressen.
Störningar och risker
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Översvämningsrisker

Föreslagen exploatering bedöms inte orsaka översvämningsrisker
för föreslagen eller befintlig bebyggelse i omgivningen.
Flödesriktningar vid skyfall bedöms vara oförändrade för
området och avrinningsvägen från planområdet kan fortsatt ske
västerut mot Stridsbergavägen. Inom planområdet bevaras
befintliga markhöjder liksom delar av slänterna mot skogspartiet.
Det föreslagna huset bör vara väldränerat för att skydda mot
tillrinnande markvatten och undvika att vatten ansamlas mot
husgrunden med risk att orsaka vattenskador. Reglerande
planbestämmelser för hantering av skyfall bedöms inte vara
nödvändiga.
Markföroreningar

De påvisade förhöjda halterna av kobolt bedöms förekomma
naturligt i lera och behöver inte åtgärdas.
Om bergschakt utförs vid exploatering rekommenderas, enligt
Bjerking (2021) att ett ABA-test görs för att utreda bergets
försurningspotential och hur uttaget berg ska hanteras.
Under de förorenade fyllnadsmassorna finns täta jordlager vilket
föranleder att en eventuell risk för spridning av metaller till
grundvatten bedöms ringa. För att marken ska bli lämplig för sitt
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ändamål ska den efterbehandlas genom schaktsanering av de
förorenade fyllnadsmassorna.
På plankartan finns en upplysning om att tillsynsmyndigheten ska
underrättas vid påträffande av förorening i samband med
byggnation, i enlighet med 10 kap 11§ Miljöbalken.
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Miljöförvaltningen som tillsynsmyndighet har underrättats samt
tagit del av PM Miljöteknisk undersökning (Bjerking, 2021).
Senast sex veckor innan eventuella markarbeten påbörjas ska en
anmälan om efterbehandling av förorenat område göras till
miljöförvaltningen i enlighet med § 28 förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljöförvaltningen
återkommer med beslut om försiktighetsåtgärder och gällande
åtgärdsmål.
För att säkerställa att den påvisade föroreningen avgränsats samt
för att identifiera behov av eventuell ytterligare åtgärd ska
kontrollprovtagning utföras efter schaktsaneringen. Om nya
föroreningar upptäcks eller misstänks vid framtida markarbeten
ska miljöförvaltningen informeras omgående.
Med dessa åtgärder bedöms marken bli lämplig för sitt ändamål.
Ljusförhållanden och lokalklimat

Någon särskild solstudie har inte tagits fram då föreslagen
bebyggelse inte bedöms skugga intilliggande fastigheter
påtagligt.
Barnkonsekvenser

Inom gångavstånd finns förskolor, grundskolor och naturområden
för lek och rekreation. Förutsättningar för en god bostadsmiljö för
barn bedöms som goda och tillkommande bebyggelse bedöms
inte innebära några negativa konsekvenser för barn.
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:
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Granskning:
Antagande:

november 2021
mars 2022

Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för upprättandet av detaljplanen
samt myndighetsutövning vid bygglovsprövning.
Fastighetsägaren ansvarar för uppförande av bostadsbebyggelsen
och anläggningar. Lantmäterimyndigheten genomför erforderliga
fastighetsbildningsåtgärder efter ansökan från och på bekostnad
av fastighetsägaren.
Verkan på befintliga detaljplaner
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Planförslaget innebär att befintlig stadsplan stadsplanen 4375C
från 1959 helt upphör att gälla inom planområdet.
Fastighetsindelningsbestämmelser (registrerade som
tomtindelningar) upphör enligt följande: akt 0180-B129/1968
upphör att gälla för Freja 8.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheter och ägoförhållanden
Planområdet omfattar fastigheten Freja 8 som är privatägd. Inom
planområdet finns idag inga befintliga rättigheter.
Användning av mark

Planförslaget omfattar endast kvartersmark. Den mark som tas i
anspråk är idag planlagd för bostadsändamål. Planförslaget
möjliggör markanvändning för bostäder.
Fastighetsbildning

För planens genomförande krävs ingen fastighetsbildning.
Avstyckning från Freja 8 möjliggörs. Ny gränsdragning och
fastighetsbildningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning.
Område utlagt som kvartersmark i planförslaget är beläget inom
område utlagt som kvartersmark med användning bostäder i
nuvarande plan.

Antagandehandling
Dnr 2020-13370
Sida 17 (17)

Ekonomiska frågor
Vatten och avlopp

Fastighetsägaren bekostar anslutningsavgift för vatten och avlopp
samt övriga tekniska anslutningar.
Fastighetsbildning

Fastighetsägaren ansöker och bekostar fastighetsbildningen.
Kostnader för miljöskyddsåtgärder

Fastighetsägaren bekostar marksanering.
Tekniska frågor
Vatten och avlopp

Anslutning sker till befintliga ledningar.
Dagvatten

Dagvatten fördröjs och tas om hand inom fastigheten innan den
avleds till befintlig dagvattenledning.
El/Tele/fjärrvärme
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Anslutning sker till befintliga nät och ledningar.
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen får laga kraft.
Louise Heimler
planchef

Alina D. Petersson
stadsplanerare

