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§ 11
Program för Hammarbyhöjden och Björkhagen,
Dnr 2012-10147-53
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att påbörja
planarbete i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från 26 november 2012. Bil § 11.
Utlåtandet avser startpromemoria för planläggning av Hammarbyhöjden
och Björkhagen.
Nämndens behandling av ärendet

Godkänt dokument - Åse Geschwind, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013-02-19, Dnr 2012-10147

Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Björn Ljung (FP), Christer
Mellstrand (C), Erik Slottner (KD), Hassan Said Mahamed m.fl.
(S) och Elina Åberg m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2)

Maria Hannäs (V) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar att
starta programarbetet och i övrigt anföra:
Stadsdelsnämnden i Skarpnäck begärde i tidigt skede att vi skulle
behöva en områdesplanering, det var flera år sedan. Skälet var att
det påbörjades en ny omgång planeringen i denna redan täta
stadsdel. När svar på skrivelsen kom ändrade kontoret delvis det
som nämnden önskade. Under tiden hade det hunnit byggas ännu
mer.
Det är viktigt att komma ihåg att just Hammarbyhöjden var med på
”Upprustning av äldre ytterstaden” under 1980-talet, med rejäl
förtätning. Utöver detta har man byggt i en andra omgång nu (innan
områdesprogrammet) Flera omgångar förtätning i detta område,
kan bli fel om man ytterligare förtätar kraftigt.
Det är bra med ett omvänt planförfarande, om det är det kontoret
menar med att programmet ska utgå från en dialog med
befolkningen. Meningen är ju att man ska peka ut platser som
sedan vägs för eller emot när det gäller lämplighet. I Koleraparken
och på Nytorps Gärde är det viktigt att bevara de gröna stråk som
finns, det är i linje med Vänsterpartiets politik avseende de gröna
kilarna och stråken. Koleraparken är en viktig förbindelse mellan
Hammarbyskogen, som är länken mellan Nacka-reservatet och
Årstaskogen (som ska bli naturreservat) När det gäller Nytorps
gärde var det allra viktigaste för Kärrtorpsborna i den stora
intervjuundersökningen som gjordes i Kärrtorpsprojektet. Redan
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idag har grusade gångvägar anlagts på alla de upptrampade stråk
som tidigare fanns på ängarna. Karaktären får inte gå förlorad,
genom att ytterliga anlägga verksamhet eller bebyggelse. Det är
viktigt att komma ihåg att gärdet inte upplevdes som otryggt utan
tvärtom, en viktig grön lunga att passera eller vistas på. Vi vet att
det finns platser där vi kan förtäta ytterligare, bland annat några
infill områden på Kalmgatan. Att förlägga en permanent förskola
på platsen som används av park och väghållningsföretag vid
Nytorpsbadet är några exempel. För vänsterpartiet är det viktigt att
hitta platser som inte naggar naturreservatets kantzon,
Hammarbyskogen och Koleraparkens gröna områden.
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl. (M),
Björn Ljung (FP), Christer Mellstrand (C), Erik Slottner (KD), Hassan
Said Mahamed m.fl. (S) och Elina Åberg m.fl. (MP).
Reservation

Maria Hannäs (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag till beslut.
Särskilt uttalande
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Särskilt uttalande lämnas av Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Björn
Ljung (FP), Christer Mellstrand (C) och Erik Slottner (KD) enligt
följande:
Vår översiktsplan, Promenadstaden, pekar ut platserna där
befintliga stadsdelar ska utvecklas och anger hur ny bebyggelse
tydligare ska koppla samman delar av staden som idag ligger
åtskilda. För att på allvar kunna minska bostadsbristen tror vi att
det måste byggas fler bostäder i stadsdelar som redan är bebyggda,
främst i närförorterna, innerstadens krans. I dag har dessa
stadsdelar ungefär en fjärdedel av innerstadsstadsdelarnas täthet.
Hammarbyhöjden och Björkhagen tillhör de stadsdelar som är
utpekade som den ”centrala stadens utvidgning”. Redan idag
innebär deras närhet till stadens centrum att de är mycket attraktiva
och intressanta för såväl stockholmare som bostadsbyggare. De
båda stadsdelarna har en stor utvecklingspotential, men det är bara
genom programarbetets helhetsgrepp som omfattande
kompletteringsbebyggelse kan tillkomma, samtidigt som
uppskattade naturvärden kan vårdas. Parker är tillsammans med
täthet, funktionsblandning och gator nyckeln till promenadstaden.
En levande stad är en funktionsblandad stad. I stadsdelar där
arbetsplatserna är få är dagbefolkningen liten, vilket innebär att
restauranger, butiker och annan service har ett litet kundunderlag.
För att säkerställa en levande stad bör det därför också analyseras
vilka förutsättningar stadsdelarna har att bidra till
Söderortsvisionens mål om fler arbetsplatser och analyseras vilka
gator, platser och kopplingar som har bäst möjligheter att erbjuda
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kommersiella ytor för verksamheter, butiker och restauranger. Ett
viktigt stråk som särskilt bör studeras för stadsmässig förtätning är
kopplingarna mot Söderstaden, en grannstadsdel som också står
inför en stor förändring. På samma vis är det viktigt att
åstadkomma en god koppling till Södra Hammarbyhamnen och den
blandade stadsdel som vuxit fram där.
Målet för programarbetet ska vara att tillsammans med de boende
åstadkomma en kopplad, tät, blandad och grön promenadstad. En
viktig del i detta är att använda stenstadens grammatik men att tala
med förortens ord, vilket skulle kunna innebära definierade kvarter
som inte behöver vara helt slutna, men som har tydliga gränser för
vad som är privat och vad som är offentligt. En annan viktig del är
att skapa ett sammanhängande gatunät, där det inte ska uteslutas att
nya gator kan öppnas, där nya möjligheter skapas för människor att
röra sig till och från bostad och arbete.
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En stor del av stadsutvecklingen kommer under kommande år att
koncentreras till stadsdelarna i den ”centrala stadens utvidgning”
med syftet att omvandla dem till integrerade delar i en kontinuerlig
stadsväv som sträcker sig ända in till stadens centrum. Detta
programarbete kan komma att bli förebilden för hur detta arbete
kan göras tillsammans med medborgare och berörda. Vi vill ta
stockholmarnas hjälp för att skapa ännu mer Stockholm, en stad
som rymmer fler, en stad där vi alla kommer att få fler grannar.
Dialog och tillit är medlen där promenadstaden är målet.
Särskilt uttalande lämnas av Elina Åberg m.fl. (MP) enligt följande:
En utveckling av Hammarbyhöjden och Björkhagen, enligt
översiktsplanen, kommer att skapa ett värdefullt bidrag till
bostadsbyggandet. Det är bra att stadsbyggnadskontoret arbetar
fram ett program för området och det är mycket glädjande att
programarbetet föregås av en välförankrad och tidig dialog med
närboende och berörda aktörer.
Hammarbyhöjden och Björkhagen är populära bostadsområden
som måste föregås av en varsam förtätning genom att det öppna
planmönstret och de typiska smalhusen utgör viktiga
bebyggelseutgångspunkter. Miljöpartiet anser att programmets
inriktning är bra och att programmet lyfter fram viktiga frågor att
arbeta vidare med. Särskilt viktiga frågor enligt Miljöpartiet är hur
Nackareservatets entréer ska lyftas fram och förstärkas, hur
stadsdelarnas karaktär och kulturhistoriska värden tas tillvara och
vidareutvecklas i en tätare stad, samt hur viktiga samband inom
stadsdelen och med intilliggande områden ska förstärkas.
Det är mycket intressant att staden ska utreda möjligheten till en
överdäckning av Hammarby fabriksväg just för att bygga bort den
fysiska barriär som vägen utgör och för att möjliggöra en större
volym av nya bostäder. Det är också intressant att staden ser över
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utvecklingen av Nytorps gärde och hur staden avser att utveckla,
denna plats till en stark grön målpunkt.

5 (5)

