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SAMMANFATTNING
Detaljplanensyftar till att möjliggöra en ny och störreförskolainom
fastighetenTornö 2. Planförslagetinnebäratt verksamheten
kan
utökasoch att förskolanfår en störregård.I samrådsförslaget
föreslogsen förskolamed 6 avdelningaroch plats för totalt drygt
100 barn.
Planområdetomfattardrygt 4 400kvm markinom fastigheterna
Tornö 2 och del av Farsta2:1 utmedBrunskogsbacken.
Båda
fastigheternaägsav Stockholmsstadoch Tornö 2 upplåtsmed
tomträttåt Skolfastigheteri StockholmAB (SISAB). SISAB är
byggaktöroch har fått markanvisningav exploateringsnämnden
den
19 april 2018.

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

Planförslagethar varit på samrådunderperioden1 december2020
till 18 januari2021.Totalt har 16 yttrandeninkommit, varavfem
yttrandenär helt utan erinran.Inga yttrandenfrån sakägareeller
närboendehar kommit in undersamrådstiden.
Remissinstanserna
har i mångafall tillstyrkt planförslagetmen framför synpunkteri
sak,bland annatrörandebuller, avfallshantering,påverkanpå
parkeringi anslutningtill planområdetoch angöring.Några
remissinstanser
avstyrkerplanförslagetmed hänvisningtill höga

Bilaga: Samrådsredogörelse GDPR
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kulturmiljövärdenochmenaratt dettabehöverutredasmer innan
planarbetetkan fortsätta.Påverkanpå kulturmiljön och behovetav
en ny och störreförskolaär denintressekonfliktsomhar
identifieratsundersamrådet.Stadsbyggnadskontoret
bedömeratt
intressetav att utöka verksamheten
och att skapanya och mer
ändamålsenliga
lokaler vägertyngreän att bevaradenbefintliga
byggnadenoch desskulturmiljövärden.Kontoretsbedömningär att
de inkomnasynpunkternakan hanterasi det fortsattaarbetet.

Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
godkännerredovisningenav plansamrådetoch att slutligt
planförslagupprättasoch ställsut för granskning.
UTLÅTANDE
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Syfte
Syftet med detaljplanenär att möjliggöra att befintlig förskolainom
fastighetenTornö 2 kan ersättasav en ny, störreoch mer
ändamålsenligförskolebyggnadsåatt verksamheten
kan utökas.
I planprocessen
prövasom den tänktaanvändningenoch
utformningenär lämplig.
Bakgrund
Plandata
Planområdetligger i FarstaStrand,utmedBrunskogsbacken
och
Ullerudsbacken,och omfattartotalt drygt 4 400 kvm.

Bjurö 1 ochFarsta2:1 m.fl
Värmdöoch Gränö

Tornö 2 m.fl

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

I närområdetpågårdetaljplaneringinom flera områden.
Detaljplan för Värmdö,Gränö, Blidö och Äpplarö,P201802955, innehållerförslagpå ca 475 nya bostäder,förskola
samtverksamhetslokaler.
StartPM godkändesi november
2020.
Detaljplan för Bjurö 1 och Farsta 2:1 m.fl., P2016-16240,
innehållerca 345 bostädersamt195 kvm butiksyta.Planen
har godkäntsav stadsbyggnadsnämnden
i december2020
men ännuinte antagits.
Gällande detaljplaner

Gällandedetaljplanför områdetär stadsplanPl 5565,Kvarteret
Kymmendöm.m.,del av stadsdelenFarsta Gård, fastställd1959.
Planenangerbostadsändamål
och prickmark för Tornö 2, mark som
inte får bebyggas.Inom dendel av Farsta2:1 somingår i detta
planförslagär användningenallmänplats,Park.
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Markägoförhållanden

Stadenägermarkeninom fastigheternaTornö 2 och Farsta2:1.
Tornö 2 upplåtsmed tomträtt till SISAB.
Relaterade beslut och styrande dokument
Riksintressen

Planområdetberörsinte av någrariksintressen.
Översiktsplan

Farstaär utpekatsomett av fyra fokusområdeni översiktsplanens
utbyggnadsstrategi.
I stadsutvecklingskartan
är områdetutpekat
somett områdesomkan kompletterasmed bostäder,service,
verksamheter,gator,parker,kultur och idrottsytor.Områdetberör
ocksåett områdesompekatsut somutvecklingsområdeför
regionaltekologisktsamband,vilket sträckersig i öst-västlig
riktning längsmedMagelungensstrandi södradelarnaav Farsta.
Stockholms byggnadsordning

Farstastrandär ett exempelpå stadsbyggnadskaraktären
tunnelbanestaden.
Nya byggnaderinom befintlig strukturutformas
utifrån en samtidatolkning av platsensförutsättningaroch
närliggandebebyggelse.
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Kommunala beslut i övrigt

Exploateringsnämnden
markanvisade2018mark för
förskoleändamålinom fastighetenTornö 2 samtdel av fastigheten
Farsta2:1 till Skolfastigheteri StockholmAB (SISAB).
Nuvarande förhållanden

Planområdetligger norr om Ullerudsbackenoch österom
Brunskogsbacken.
En mindrebit parkmark,somidag är inhägnad
och användssom förskolegårdenligt stadensmiljödataportal,ligger
mellanBrunskogsbacken
och denbefintliga förskolebyggnaden.
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Brunskogsbacken

Ullerudsbacken

Ullerudsbacken

Befintlig bebyggelsestrax norr omUllerudsbackenoch öster om
Brunskogsbacken
.

Bygglov för befintlig byggnadinom Tornö 2 gavs1980 och
representeraren tidstypisk förskolebyggnadmed tre avdelningar.
Byggnadenhar ett svart flackt sadeltakoch grönaträfasader.
FastighetenTornö 2 är grönklassadenligt Stadsmuseets
klassificering.Det innebärdennästhögstaklassningen,och
byggnadenbedömssom särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk,miljömässigeller konstnärligsynpunkt.
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Nuvarandeförskolebyggnadseddfrån norr, befintlig entré till höger.
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Förskolanangörsi dag via Brunskogsbacken,
straxnordvästom
befintlig förskolebyggnad.Entré till gårdenfinns ävennordostom
byggnaden,mot innergårdentill de närliggandeflerbostadshusen.
Två naturvärdesobjekt
har hittats inom planområdet.Båda
områdenahar klassificeratssomnaturvärdesklass
4, med visst
naturvärde.Inom planområdetfinns ett antal trädmed varierande
skyddsvärden.Ett trädär enligt dennaturvärdesinventering
som
tagits fram särskiltskyddsvärt,ytterligarefem träd är skyddsvärda
och fem andraär värdefulla.En trädallémed lönnar växermellan
planområdetochBrunskogsbacken.
Recipientenför planområdetär sjön Magelungen.För Magelungen
finns miljökvalitetsnormersomangeratt sjön skaha god ekologisk
status2027och uppnågod kemisk ytvattenstatusmed undantagför
bromeraddifenyletersamtkvicksilver och kvicksilverföreningar.
Nuvarandestatusför Magelungenangeratt denekologiskastatusen
är otillfredsställandeoch att denkemiskastatuseninte uppnårgod.
Planområdetär inte utsatt för risk från varesig transporterav farligt
godseller verksamheteri närheten.
Planförslaget
Syfte och huvuddrag
Planförslagetinnebäratt befintlig förskolebyggnadföreslåsrivas
och ge plats för en ny, störreförskolamed sexavdelningarstrax
västerom denbefintliga förskolan.Byggrättenär 670 kvm för
huvudbyggnadensamtmaximalt 80 kvm totalt för
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komplementbyggnader.
Byggnadenföreslåsi en våningsamt
ytterligareen suterrängvåning,
med huvudentrémot
Brunskogsbacken.
Förskolansgårdkommeri huvudsakplacerasösterom den
föreslagnaförskolebyggnaden.
Västerom byggnadenplanerasför
huvudentréoch plats för barnvagnsparkering
och cykelparkering.I
dennadel finns ävenytor för dagvattenhantering.
I planförslaget
reglerashur stor andelav planområdetsom skautgörasav
genomsläppligaytor.
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Planområdetavgränsassåatt denbefintliga trädallénutmed
Brunskogsbacken
lämnasutanförplanområdet.

Illustration från Brunskogsbacken
medförskolaoch entré i
suterrängvåning(Norconsult).
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Illustrationsplanför möjlig utformningav förskolegården(Tengbom).
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Planförslagets konsekvenser
Bostadsförsörjning

Detaljplaneninnebärett möjliggörandeav fler förskoleplatservilket
är en förutsättningför att kunnaplaneraför ytterligarebostäderi
stadsdelen.
En socialt sammanhållen stad

Planförslagetinnebärett ökat antal förskoleplatseroch en utvidgad
yta för förskolgården.Planförslagetinnebären möjlighet till större
och mer ändamålsenliga
lokaler för förskoleverksamheten.
En större
förskolegårdbedömsocksåinnebärapositiva konsekvenserför
barn. Totalt settsåkommerfler barn att få tillgång till förskolai ett
lummigt, naturnäraområdemed låga bullernivåer.
Trygghet

Förskolegårdenligger avgränsadfrån angöringsvägaroch
inlastning,vilket ger godaförutsättningarför en hälsosam
gårdsmiljö.Med denplaneradeförskolantillkommer även
möjlighetenför anordnadlek på kvällar och helgerdå förskolans
lekytor kan nyttjas av barn och familjer när förskolanär stängd.
Jämställdhet

Förskolanhar närhettill kollektivtrafik vilket underlättari vardagen
för alla föräldrar.En störreförskolainnebärmöjlighet för fler inom
närområdetatt få platspå förskolan.Bättre tillgång till barnomsorg
är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv.
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Kulturmiljö i en växande stad

Planförslagetinnebäratt verksamhetenför förskolablir kvar inom
områdetoch kan görasplanenlig.Den befintliga förskolanföreslås
rivas till förmånför en störreoch mer ändamålsenlig
förskolebyggnad.De kulturmiljövärdensomär koppladetill den
befintliga byggnadengår förloradei och med ett genomförandeav
detaljplanen.
Arkitektur och gestaltning

Planförslagetinnebäratt ett tydligaregaturumbildasutmed
Brunskogsbacken.
Den föreslagnaförskolebyggnaden
kommervara
någotstörre,med sina två våningarut mot vägenän denbefintliga
byggnadeni en våning.Planförslagetreglerarhöjd och var på
fastighetenbyggnadenfår placeras.
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Trafik och mobilitet

Planförslagetinnehålleringen gatumarkoch bedömsfå begränsad
påverkanpå trafik och mobilitetsfrågor.För att kunnaskapaen
bättretillgänglighet till byggnadenbehöverlastzonoch parkering
för rörelsehindradeskapasutmedBrunskogsbacken.
Detta får till
följd att cirka åtta gatuparkeringsplatser
på västrasidanav
Brunskogsbacken
behövertasbort.
Grön och vattennära stad

Planförslagetregleraratt minst 60 procentav fastighetensyta ska
utgörasav genomsläppligaytor. Detta bidrar till att klara av
dagvattenhanteringen,
somär en förutsättningför att
miljökvalitetsnormerskakunna följas. Dagvattenfrån takytor och
andrahårdgjordaytor fördröjsi växtbäddar,främstvästerom
förskolebyggnaden.
I planförslagetskadennya förskolebyggnaden
placerasvästerom
denbefintliga byggnaden.Detta får till följd att omkring13-14 träd
kommeratt behövafällas för att genomföraplanen.Av dessaträd
bedömstvå till tre varaskyddsvärdaoch ett träd värdefullt. Övriga
bedömssaknaskyddsvärden.Totalt fem av trädensombehövertas
ned bedömsfrån sitt skick utgöraviss eller stor risk för
omgivningen.
Kulturliv, idrott och rekreation

En mindre del av planområdetutgörsav parkmarki gällande
detaljplan.Dennadel är dock inhägnadoch bedömsinte utnyttjas
för rekreationi någonstörreomfattning.Kontoretbedömeratt
påverkanpå rekreationsmöjligheterna
i områdetblir begränsade.
Förskolegårdenkan nyttjas för lek påkvällar och helger.
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Klimat, miljö, hälsa och säkerhet

I detaljplanenfinns tillräckliga ytor för dagvattenhantering.
Kontoretbedömerinte att ett genomförandeav planenkan påverka
möjligheternaatt nå miljökvalitetsnormernaför vatten.
Planförslagetinnehållerbestämmelser
om lägsta
grundläggningsnivåför att säkerställaatt inte tillkommande
byggnadpåverkasvid eventuellaframtidaöversvämningar.Inom
storadelarav planområdetligger bullernivåernaunderde
rekommenderade
nivåernaför förskoleverksamheten.
Kontoret
bedömerinte heller att verksamheten
kommeratt orsakasådan
trafikökning att bullernivåernaöverskrids.Det finns inte heller
någrakändaföroreningarinom eller i närhetenav fastigheten.Det
är ävenlångt till närmasteriskkällor i form av trafikleder för farligt
godseller potentiellt farliga verksamheter.
Teknisk försörjning
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Planförslagetbedömsinte påverkaden tekniskaförsörjningenpå
annatsättän att nya servisledningarkan kommaatt ersättade
ledningarsom försörjerdenbefintliga byggnaden.Planförslaget
angermarkreservatför att skyddabefintliga ledningar.
Planprocess
Process
Planarbetetbedrivsmed standardförfarande.
Nästatillfälle som
ärendetskaredovisasför stadsbyggnadsnämnden
blir vid
antagandet.
Planförslagetsändesut på samråd2020-12-01till 2021-01-18.
Samrådsförslaget
visadesi TekniskaNämndhuset,i FarstaBibliotek
samtpå stadsbyggnadskontorets
hemsida.
Tidigare ställningstaganden i ärendet
Ärendetbehandlades
i stadsbyggnadsnämnden
2019-09-07vid
beslutom planstart.Nämndenbeslutadeom planstarti enlighetmed
stadsbyggnadskontorets
tjänsteutlåtande.
Samlade synpunkter och stadsbyggnadskontorets
ställningstagande
Under samrådethar 16 yttrandeninkommit. Flertalet
remissinstanser
tillstyrker planförslageteller har ingen erinran,men
framför synpunkteri sak,bland annatgällandeavfallshantering,
parkering,buller och dagvattenhantering.
Någraremissinstanser
avstyrkerplanförslagetmed anledningav att konsekvenserna
för
kulturmiljön inte har utrettsi tillräcklig omfattning.
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Inga sakägareeller närboendehar inkommit med yttrandenunder
samrådet.
Skönhetsrådet,
SamfundetS:t Erik och kulturförvaltningenframför
kritik mot att inte SISAB:sutredningom förskoloruppfördapå
1970-taletär klar. De önskaratt planförslagetpausastill dessatt
utredningenär klar.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
och länsstyrelsenhar synpunkter
på hur bullret har beräknatsoch önskarförtydligandeni
planbeskrivningenvad gäller buller.
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StockholmVattenoch Avfall (SVOA) önskaratt
grundvattenmätningar
görs och önskaruppdateringari
dagvattenutredningen.
Vidare framför SVOA önskemålom
utformning av avfallsutrymmenoch påtalaratt fettavskiljare
behöverfinnas.
Hyresgästföreningen
sydostönskaratt radonmätninggörs och
saknarinformation i planhandlingarnaom hur ventilationenär tänkt
att utföras.Vidare önskarde att nya byggnaderuppförsmed höga
krav på låg energianvändning.
Stadsbyggnadskontoret
avseratt låta uppdaterautredningarnaom
dagvattenoch buller. Förtydligandeni planbeskrivningenkommer
att görasmed avseendepå buller. SVOA:s synpunkterrörande
avfallsutrymmen,vilka fraktionersombehöverfinnasoch krav på
fettavskiljarebevakasi bygglovsskedetoch reglerasinte närmarei
detaljplanen.Synpunkternafrån Hyresgästföreningen
gällande
radonmätning,energianvändning
och ytterligareinformation om
ventilationreglerasinte heller i detaljplanen.Synpunkternasom
handlarom att pausaplanarbeteti väntanpå SISAB:sutredningom
derasförskolor tillgodosesinte. Stadsbyggnadskontoret
bedömeratt
det är angelägetatt möjliggöra flera förskoleplatseroch bedömeratt
dettaintressevägertyngreän intressetatt bevarabefintlig byggnad
på grundav desskulturmiljövärden.
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret
beslutaratt detaljplanensgenomförandeinte
kan antasmedförasådanbetydandemiljöpåverkansomavsesi
6 kap. miljöbalken att en miljöbedömningbehövergöras.Detta
utvecklasytterligarei planbeskrivningen.
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Underlagtill undersökningenav betydandemiljöpåverkanhar
inhämtatsfrån Stadsmuseet,
miljöförvaltningenoch Storstockholms
brandförsvar.
Samrådmed länsstyrelsenom huruvidaplanenkan antasmedföra
betydandemiljöpåverkanhar skett.Länsstyrelsendelarkontorets
bedömningatt planförslagetinte kan antasmedförabetydande
miljöpåverkan.
Tidplan
Utifrån att erforderligtunderlagför detaljplanensframtagande
levererasenligt uppsattprojekttidplansamtatt inga nya,
oförutseddaomständigheter
blir kändaeller tillkommer under
planprocessen
förväntasföljandetidplan:
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Granskning
AntagandeSBN

juni 2022
oktober2022

Planavtal
Planavtalhar tecknatsmed tomträttshavaren
SISAB för att täcka
kontoretskostnaderi sambandmed upprättandeav detaljplanen.
STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Planförslagetsyftar till att möjliggöra en ny och störreförskola
inom planområdet,för att kunnamöta det ökadebehovetav
förskoleplatseri stadsdelen,vilket stadsbyggnadskontoret
sersom
positivt och en viktig förutsättningför att möjliggöra fortsatt
byggnationoch stadsutvecklinginom stadsdelen.Platsenär
dessutommycket väl lämpadför sitt ändamålmedmöjlighet att
bådestärkagaturummetutmedBrunskogsvägen
genomdennya
byggnadensplaceringsamtatt en attraktiv gårdkan tillskapastill
förskolebarnensommöjliggör en aktiv och stimulerandeutevistelse.
Den huvudsakligakonflikten är att fastighetenskulturmiljövärden
påverkasom planengenomförs.Funktionenmed förskolapå platsen
kvarstår,men denursprungligabyggnadenavsesrivas. Mot de
förloradekulturmiljövärdenaska värdeav en störreoch modernare
förskolamed en störregårdställas.Behovetav fler förskoleplatser
är stort, och en ny byggnadsomersätterbefintlig innebärocksåatt
en bättrearbetsmiljökan skapasi mer ändamålsenliga
lokaler.
Stadsbyggnadskontoret
bedömeratt behovetav nya och större
lokaler vägertyngreän de kulturmiljövärdensomgår förlorade.

Sida 12 (12)

Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
godkännerredovisningenav plansamrådetoch att slutligt
planförslagupprättasoch ställsut för granskning.
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