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1.

Sammanfattning av synpunkter och Stadsbyggnadskontorets
ställningstagande
Stadsbyggnadskontoret har valt att kommentera inkomna synpunkter ämnesvis
och utifrån den föreslagna nybebyggelsen utmed Selmedalsvägen.
Många boende har framfört kritik mot den föreslagna nybebyggelsen och då
främst överdäckningen vid Axelsbergs tunnelbanestation och kv Fader
Bergström m m. Även synpunkter på centrumkompletteringen har framförts.
nya bostäder över tunnelbanan (överdäckningen)
Många boende anser att bygga över tunnelbanan förfular området. Husen är för
höga. Det kommer att ge ett för kompakt intryck. Otryggheten kommer att öka
i området. Ingen redovisning över kostnader att överdäcka tunnelbanan finns
nämnda i handlingarna. Skönhetsrådet anser att en överdäckning är relativt
okomplicerad ur stadsbildssynpunkt.
Stadsbyggnadskontoret anser att området ut stadsbildssynpunkt tål denna
byggnation. Den nya bebyggelsen utgör ett positivt tillskott och anpassas
i höjd och form till omgivande bebyggelse. Det öppna dike, som
tunnelbaneområdet utgör idag, anses inte vara positivt för Axelsberg.
nya bostäder utmed Selmedalsvägen
Många boende anser att övergången från villor till flerbostadshus blir för
känsligt. Insynen från de föreslagna husen blir påtaglig för villorna.
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Skönhetsrådet avstyrker planförslaget vid kv Fader Bergström. Rådet anser att
exploateringen här kan minska men i gengäld öka i planens östra del.
-

Stadsbyggnadskontoret har under planprocessens gång minskat på
exploateringen i denna del genom att ta bort ett hus närmast villorna och
dessutom sänka höjden på husen något. Kontoret anser att nuvarande
förslag är acceptabelt.

nya bostäder utmed Hägerstensvägen
Flera boende är emot bebyggelsen men några boende har framfört att de stöder
projektet. Skönhetsrådet anser att tanken att binda ihop Axelsberg och
Örnsberg längs Hägerstensvägen är en god stadsbyggnadsidé. Hägerstens
stadsdelsnämnd ställer sig positiv till att det byggs nya bostäder i det aktuella
planområdet.
Stadsbyggnadskontoret anser att de föreslagna bostadshusen kompletterar
befintlig bebyggelse och passar väl in i området och att ingreppet i
naturmarken är begränsat.
upplåtelse form
Många boende har framför synpunkter på upplåtelseformen.
Stadsbyggnadskontoret hänvisar till att detta regleras inte i planen utan
beslutas i marknämnden.
nytt centrum i Axelsberg
Hägerstens stadsdelsnämnd föreslår att en översyn av nuvarande centrums roll
görs i samband med utbyggnaden. Flera boende anser att centrumet i Axelsberg
borde förbättras med fler affärer och cykelparkering.
Stadsbyggnadskontoret delar de framförda uppfattningarna att det är
viktigt att centrumets funktion stärks nu när fler bostäder kommer till
området. Cykelparkering regleras ej i detaljplanen.
mark överförs till servicehuset i Axelsberg (kv Jungfru Lona)
Hägerstens stadsdelsnämnd, markkontoret och lantmäterimyndigheten framför
alla att parkmaken i anslutning till servicehuset ur skötselsynpunkt borde
tillföras denna fastighet.
Stadsbyggnadskontoret delar denna synpunkt och föreslår att planen
utvidgas så att dessa ytor kan tillföras fastigheten Jungfru Lona 2.
gestaltningsprogram
Stadsbyggnadsnämndens handikappråd samt några boende har efterfrågat ett
gestaltningsprogram.
Stadsbyggnadskontoret kommer att tillsammans med markkontoret och
byggarna ta fram ett gestaltningsprogram då exploateringsavtal o d
upprättas.
trafik på Hägerstensvägen
Trafikkontoret ser positivt på att den överbreda Hägerstensvägen kan utnyttjas
på ett effektivare sätt. Hägerstens stadsdelsnämnd menar att nuvarande avstängning delar upp stadsdelen och gör det svårt att nå de olika delarna. Bland
de boende finns det positiva och negativa synpunkter på Hägerstensvägens
avstängning eller ej.
Stadsbyggnadskontoret anser att det ur bondemiljösynpunkt är bäst om
trafiken begränsas. Planen medger att Hägerstensvägen kan vara både
öppen och stängd. Om Hägerstensvägen öppnas kommer antal bilar där
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att öka från 2800 till 16 600 fordon/dygn enligt gjord trafikprognos för
2015.
förskolor, daghem och skola
Hägerstens stadsdelsnämnd framhåller att det råder brist på förskoleplatser.
Man borde planera in fler förskolor och daghem samt se över skolbehovet.
Hägerstens stadsdelsnämnd liksom markkontoret förordar att en ny barnstuga
byggs vid kv Maja Myra. Många boende anser att det idag är brist på
daghemsplatser och läget kommer att försämras då dessa lägenheter byggs
samt att barngrupperna är för stora.
Stadsbyggnadskontoret anser att behovet av daghems- och förskoleplatser måste ses över i samråd med stadsdelsförvaltningen då man
bygger de föreslagna husen. Flera platser i närområdet kan bli aktuella
för planutredning för ytterligare barnstugor. Hägerstens stadsdelsnämnd
är huvud-man för barnomsorgen i stadsdelen och ansvarar för dessa
frågor. De regleras inte i detaljplanen.
parkering
Hägerstensstadsdelsnämnd anser att antalet parkeringsplatser i stadsdelen
behöver ökas. Det finns inte någon reserv i området. Flera boende anser att
antalet redovisade parkeringsplatser är för litet.
Stadsbyggnadskontoret följer de riktlinjer som stadsbyggnadsnämnden
föreslagit, nämligen 0.7 bilplatser/lägenhet. Antal bilplatser för de nya
lägenheterna och centrum finns redovisade i planhandlingarna i form av
garage eller markparkering. Enligt gjorda studier anses det totala antalet
platser räcka. Ett antal platser kan behöva hyras i närområdet.
buller, luft
Länsstyrelsen och Miljöförvaltningen samt några boende efterlyser mer
noggranna buller-,luft-,vibrations- och elektromagnetiskaberäkningar.
Stadsbyggnadskontoret har låtit utarbeta en noggrannare miljöutredning
som visar att bullersituationen är besvärlig om Hägerstensvägen ska vara
öppen men det går att bemästra med olika åtgärder så att stadens krav går
att uppfylla enligt avstegsfall B. Luftutredningen visar på godkända
värden. En bullerutredning för bebyggelsen över tunnelbanan har också
gjorts där inga onormala bullervärden har konstaterats. Vibrationer och
elektromagnetisk strålning visar också på normala värden.
grönmark och miljökonsekvenser
Hägerstens stadsdelsnämnd framhåller att grönmark som tas i anspråk ska få
grönkompensation i närområdet. Miljöförvaltningen anser att miljökonsekvenserna för grönmarken behöver utredas mera. Flera boende tycker att
för mycket grönmark tas i anspråk för nybyggnationen samt att grönmarken
ska kompenseras.
Stadsbyggnadskontoret anser att miljöfrågorna nu har blivit bättre
utredda där också en enkel riskanalys gjorts avseende utsläpp och
transporter, som visar att värdena är acceptabla utmed Hägerstensvägen,
Selmedalsvägen och tunnelbanan. Ytterligare en miljökonsekvens
utredning har gjort för östra överdäckningen.
Stadsbyggnadskontoret anser att intrånget på grönmark är relativt litet.
En stor del av bebyggelsen kommer på nuvarande Hägerstensvägens
körbana och över tunnelbanan. Bebyggelsen vid kv Fader Bergström
(Selmedalsvägen) är idag redan delvis bebyggd med barnstugor. Den
gröna mark som tas i anspråk har inga avgörande värden ur rekreations-
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eller ekologisk synpunkt. Det är marknämnden som avgör hur
grönmark ska kompenseras.
kollektivtrafiken
Flera boende har framfört klagomål på kollektivtrafiken idag och anser att
kapaciteten för tunnelbanan inte räcker. Om man bygger enligt förslaget
kommer det att bli än värre.
Stadsbyggnadskontoret har tagit del av SL´s siffror där man kan
konstatera att kapaciteten räcker. Dessutom går det att öka kapaciteten då
ett nytt signalsystem införs. Idag sätts extra bussar in parallellt med
tunnelbanan på denna sträcka för att öka komforten. En utbyggnad enligt
förslaget på ca 600 lägenheter anses inte försämra situationen.
tunnelbestämmelser
SL har framfört i sitt remissvar att bergtunneln efter Axelsbergs tunnelbanestation mot Bredäng borde regleras med höjd och läge i planen.
Stadsbyggnadskontoret instämmer i detta och reglerar detta i
planbestämmelserna.
3D-fastighetsbildning
SL har framfört att planbestämmelserna för överdäckningen ska utformas så att
3D-fastighetsbildning är möjlig.
Stadsbyggnadskontoret har justerat planen inför utställningen så det är
möjligt att genomföra en 3D-fastighetsbildning om man så önskar.
sophantering
Renhållningsförvaltningen skriver i sitt remissvar att avståndet mellan
hämtfordon och insamlingspunkt inte ska vara större än 10 meter vid manuell
hämtning annars måste maskinell hämtning ske liksom vid tunga fraktioner.
Stadsbyggnadskontoret instämmer i dessa riktlinjer och kan konstatera att
hämtningsavståndet blir för bostäderna ca 10 meter, plan mark utan
backning. För förskolan blir avståndet ca 30 meter utan backning samt
plan mark.
administration av plansamrådet
Några boende anser att informationen till de boende har varit bristfällig. Flera
samrådsmöten borde ha hållits.
Stadsbyggnadskontoret har haft ett stort samrådsmöte där hela
programmet redovisades. Sedan har informationsmaterial tagits fram och
har funnits tillgängliga i stadsdelen och i Tekniska nämndhuset. Allt
material har dessutom funnits tillgängligt på kontorets hemsida. Kontoret
anser att detta ärende har följd samma mönster som liknande projekt.

2.
Hur plansamrådet har bedrivits
Plansamrådet ägde rum under tiden 10 oktober – 18 november 2005. Kallelse
till plansamrådet sändes ut till sakägare, bostadsrättsföreningar per post och till
boende m fl genom annons i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.
Allt samrådsmaterial fanns tillgängligt på Tekniska nämndhuset och stadsdelsförvaltningen, Skridskovägen 9, Västertorp samt på kontorets hemsida.
Synpunkter från programsamrådet finns liksom övrigt programmaterial i
akten Dnr 2000-01125-53 på stadsbyggnadskontorets expedition.
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3.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande framfört att materialet behöver
kompletteras på flera punkter såsom buller, luftföroreningar samt
miljöbedömning om betydande miljöpåverkan finns.
Buller och andra störningar
Med tanke på att planområdet är bullerutsatt, behöver man innan planarbetet
drivs vidare visa att bebyggelsen inte blir olämplig med hänsyn till boendes
och övrigas hälsa. Avvikelse från riktvärdena ska motiveras. Eventuella
vibrationer och elektromagnetiska fält från tunnelbanan ska klargöras.
Länsstyrelsen antar att den s k "Försiktighetsprincipen" tillämpas, så att
exponeringen av magnetiska fält begränsas.
Öster om planområdet ligger Örnsbergs arbetsområde. Om verksamheter i
arbetsområdet kan innebära störningar för planerad bebyggelse ska detta
behandlas i planbeskrivningen.

Luftkvalité
I det fortsatta planarbetet är det viktigt att uppmärksamma luftkvaliténs
förändringar beroende på mängd trafik och bebyggelsens utformning, så att
man inte riskerar att överskrida normvärdena. Planarbetet bör klargöra att
planförslaget inte medverkar till att normvärdena för kväveoxid och partiklar
överskrids.
Grönstruktur
En beskrivning av grönytor och naturmark som tas i anspråk bör finnas med i
planbeskrivningen, främst med avseende på vilka eventuella konsekvenser
planen har på tillgången till grönområden i grannskapet.

Utrymning och säkerhet
SL och fastighetsägare utreder enl. planförslaget säkerhet- och utrymningskrav
för bebyggelsen på överdäckningarna. Länsstyrelsen förutsätter att dessa frågor
är klargjorda innan planen antas.
Miljöbedömning
Länsstyrelsen hänvisar till "Förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar", enligt vilken kommunen ska bedöma om
planen medför en betydande miljöpåverkan eller ej.
Stadsbyggnadskontoret har i skrivelser till länsstyrelsen den 13/10 –06 begärt
en behovsbedömning av aktuell detaljplan inför utställning.
Länsstyrelsen har i sitt yttrande från den 27/12 –06 meddelat att planen inte
medför en betydande miljöpåverkan utifrån redovisat underlag och med de
motiveringar som anförts.

4.
Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten påpekar att hela kv Jungfru Lona 2, p.g.a. en avvikelse
från gällande detaljplan, bör ingå i den nya detaljplanen.
I övrigt finns inga synpunkter på planförslaget.
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5.
Sakägare och boende
Före plansamrådet har ett antal skrivelser inkommit, som tar upp mer allmänna
synpunkter och frågor om ny bebyggelse i området. Många har sedan
återkommit med skrivelser sedan samrådsmaterialet blivit klart. Nedan följer
en sammanfattning av dessa inkomna synpunkter. Kontoret har valt att enbart
kommentera skrivelser, som tillhör plansamrådet. De kompletta skrivelserna
finns i planakten.
Johan Hellstrand (Selmedalsvägen 62, 129 37 Hägersten) erinrar mot det sätt
som detta plansamråd sker på. Stadsbyggnadskontoret har gjort det svårt för
intresserade medborgare att inhämta information och göra sina röster hörda
genom att inte, som brukligt är, anordna ett öppet möte för att presentera
planen och inbjuda till diskussion om dess innehåll. Det är bara att konstatera
att flertalet av de synpunkter som framkom under programsamrådet har
förklingat ohörda. Exploateringsgraden har inte minskat, man har bara bytt ut
några byggprojekt mot andra. Den information som lämnas när man läser
detaljplaneförslaget är så knapphändig att det finns viktiga aspekter som inte
belyses alls eller bara i förbigående.
Det är inte bara viktigt att få veta var eller vilka hus man tänker bygga - minst
lika intressant är att få reda på vem/vilka som blir byggherrar och vad det blir
för upplåtelseform.
I genomförandebeskrivningen nämns att överdäckningen kommer att innebära
"stora kostnader" för staden, bl.a. för överdäckningen av tunnelbanan. Som
skattebetalare vill man gärna veta hur stora dessa kostnader är och hur mycket
kostnaderna förväntas överstiga intäkterna. Så varför redovisas det inte någon
kostnads- och intäktskalkyl.
Planförfattarna tycks inte ha någon egen erfarenhet av T-banans röda linje. Om
de hade haft det hade de knappast skrivit att "området har god kollektiv
trafikförsörjning" eller att "den föreslagna nybebyggelsen... har god tillgång till
kollektivtrafik (buss och tunnelbana)". Den röda linjens ändstation är
Norsborg, vilket innebär att trängseln ofta hunnit bli stor när dagens
Axelsbergsbor kliver på för att resa till staden. Enligt vad som framkom vid
programsamrådet är linjens kapacitet redan maximalt utnyttjad. Detta innebär
att en idag på sin höjd halvbra kollektivtrafikstandard kommer att bli direkt
dålig den dag de många byggprojekten längs röda linjen (bl.a. i Skärholmen,
Mälarhöjden, Axelsberg och Örnsberg) genomförts. Några busslinjer finns inte
i Axelsberg, den närmaste återfinns i Mälarhöjden och går inte mot centrum.
Thomas Hall (Selmedalsvägen 30, 129 36 Hägersten) yrkar på återremiss av
ärendet i syfte att få fram ett förslag som bättre tillvaratar den nuvarande
bebyggelsens och naturmiljöns uppenbara kvaliteter. Yrkar också på en
minskning av antalet planerade nya lägenheter till maximalt 300, vilket torde
vara det högsta området kan tåla utan att omvandlas till bostadsgetto.
Thomas Hall ingav och hänvisar till ett utförligt yttrande i samband med det
ursprungliga samrådet daterat 2002-08-14. Eftersom jag inte bara bor i området
utan också professionellt arbetar med bebyggelse och med undervisning om
planering och bebyggelse så kunde man kanske ha väntat någon form av
reaktion. Någon sådan kom dock inte, och efter något år skrev jag på nytt till
stadsbyggnadskontoret, återigen utan någon reaktion.
Thomas Hall avstår från att ta upp konkreta detaljfrågor för det är principerna
det här gäller. En bra lösning kräver en nystart med andra förtecken.
Genomförs de nu aktuella projekten kommer Axelsberg snart att framstå som
exempel på den huggsexa som karakteriserat mycket av det som byggts på
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senare år, främst i Stockholm.
Jan & Ingegerd Henning (Hägerstensbrinken 42, 129 37 Hägersten) påpekar att
Axelsberg har ett stort miljöproblem i och med att det inte finns tillfartsväg
annat än Stjernströms väg.
När Hägerstensvägen stängdes av i början av sjuttiotalet, blev det konsekvenser
för hela området. En är att Axelsberg inte går att nå för biltransporter som en
vanlig förort. Vi yrkar på att planförslaget inte går vidare mot laga kraft förrän
ett bindande beslut om trafiksituationen har tagits, d v s öppnande av
Hägerstensvägen.
Innan någon vidare bearbetning av marken intill hus utförs måste noggranna
inspektioner och dokumentation göras. Vid de sprängningar som gjordes vid
byggandet av kv Broder Pehr fick våra hus sprickskador.
Styrelsen för Ormens Pigor Samhällighetsförening (genom Gunnar Wistrand
Haeffnersvägen 25, 129 36 Hägersten) tycker att de nya husen inom Fader
Bergström är för höga och bedöms skugga områden mellan och bakom husen
samt sluttningen söder om Klubbacken.
Den vackra kuperade terrängen kommer dessutom att skoningslöst dränkas av
att den höga bebyggelsen placeras i dalsänkan.
De nya husen borde inte vara mer än fyra våningar höga för att kunna fungera
som länk mellan skivhusens 8 våningar och villornas 1-2 plan.
Förslaget i programsamrådet var bättre genom att flervåningshusen blandades
upp med radhusbebyggelse som ökade känslan av länk mellan områdena.
Styrelsen är mycket frågande till om förslaget tar hänsyn till att barnomsorgen
tillgodoses även för de tillkommande bostäderna. Krav ställs på en klar och
tydlig redovisning av hur barnomsorgen långsiktigt kan klaras i området, med
väl genomtänkta förslag som borgar för god kvalitet.
Erik Beckman (adress saknas) menar att för att klara en stor expansion av
Stockholm krävs en förtätning av byggandet för att staden inte skall bli tvungen
att växa på ytan med alla de problem som det medför när det gäller trafik och
infrastruktur, med oändliga trafikkaruseller, motorvägar och ett liv sittandes i
bilköer och parkeringar. Så attraherar vi ingen välutbildad arbetskraft från
andra länder. Så tryggar vi inte välfärden.
Närhet till stad och till natur och grönområden bör vara ledord. Lösningen bör
vara stråk av förtätad stadsbebyggelse varvad med stråk av ursprunglig natur
väl bevarad. Förutsättningarna finns helt klart i Hägersten, men kräver att man
släpper fixeringen vid punkthustänkandet. Man bör satsa på koncentrerad
bebyggelse på och i nära anslutning till tunnelbanan. Höghus kombinerat med
tre-fyravåningshus gärna i långa stråk längs med spårens sträckning. I
Hägersten finns goda förutsättningar att överdäcka och bebygga spårområden.
Kanske man kan utveckla en helt ny typ av arkitektur som hämtar inspiration
från 30-talets kollektivhus och modern teknik, miljötänkande och arkitektur.
Förslaget för kv Fader Bergström ser lockande ut på papperet. Vid placering av
husen är det viktigt att göra en inventering av de många vackra och gamla ekar
dom finns i området. Att spara en enda ek är inte tillfredställande. Husen bör
placeras så att så många ekar och andra träd som möjligt kan stå kvar. Den i
kvarterets norra del belägna promenadstigen bör om möjligt bevaras.
Bebyggelsen vid kv Jungfru Lona och kv Gubben Noak bifalls enligt
synpunkter ovan.
När det gäller bebyggelsen i kv Oväder uttrycks ogillande då området
innehåller orörd natur. Varför överdäckar man inte hela spårområdet fram till
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Örnsberg istället.
Inger Nordberg (Haeffnersvägen 11, 129 38 Hägersten) är positiv till ny
bebyggelse inom Axelsberg eftersom den befintliga miljön i flera delar är
bristfällig. Värst är gravsänkan med tunnelbanan, det nedsänkta torget samt den
trista Selmedalsvägen. En vackrare stadsdel genom överdäckning av
tunnelbanan och vackra hus utmed Selmedalsvägen är ett välkommet tillskott.
Anser att den ursprungliga villabebyggelsen är en bättre utgångspunkt för den
nya bebyggelsen är de trista skivhusen.
Påpekar att de redan tidigare stora nya husen utmed Selmedalsvägen nu blivit
ännu större vilket anses vara ett steg i fel riktning. Husen bör istället vara
väsentligt lägre om man menar allvar med anpassning mot villabebyggelsen.
Gestaltningsprogrammet borde ha varit färdigt innan man behandlar den nya
planen. Dagens brister i gestaltning är ju det främsta motivet för att vara positiv
till förändringar.
Det är av yttersta vikt att genomförandet av planens olika delar kopplas till
varandra. Slutresultatet får inte bli att den enkla byggnationen i kv Fader
Bergström genomförs medan vi får leva kvar med den förskräckliga
tunnelbanegraven för att det visade sig svårt att få till avtal eller ekonomi.
Efterlyser en västlig nedgång till tunnelbanan.
Kerstin Fellenius (Hägerstensbrinken 58, 129 37 Hägersten) har sett området
förtätas och folkmängden mångdubblades under 60-, 70-, 80- och 90-talen. Nu
räcker det! Vi behöver så väl de grönområden som finns kvar. Vi vill inte bli
ytterligare en i raden av "betongförorter".
Tunnelbanan klarar inte av dagens trafik och ersättningsbussarna till
Liljeholmen gör att man där möts av samma fulla tunnelbanevagnar.
Anser att en öppen tunnelbanestation är säkrare än en underjordisk, där inte en
människa märker vad som händer! Bygg inte över tunnelbanan.
De gamla i servicehuset i kv Jungfru Lona kommer att utsättas för enorma
problem med byggnation och tung trafik under flera år, samt får en husvägg ett
par meter från sina fönster. De kommer inte att kunna vara ute vare sig på torget
eller i omgivningarna, inte heller njuta på sina balkonger under flera års
byggarbete. Bygg gärna utefter Hägerstensvägen mellan Stjernströms väg och
Örnsberg, där behövs en upprustning. Idag liknar det mest ett slumområde.
Något eller några hus efter Selmedalsvägen (kv Fader Bergström) känns
acceptabelt.
Eventuellt nya förskolor bör fördelas i området och placeras söder om
Axelsbergs fotbollsplan och i Arkenparken vid kv Maja Myra. Tillfartsvägar
till förskolorna ska ske från Selmedalsvägen. Hur många lägenheter är
planerade, är det 620, eller 709 om man slår ihop varje delområdes ca antal?
Hur kommer det sig att antalet ökat sedan programsamrådet 2002?
Är de planerade lägenheterna hyresrätter eller bostadsrätter, samt är det
ungdoms- eller familjelägenheter?
Kommer Axelsberg att få bättre service, fler butiker, postutlämning och bank?
Kommer Hägerstensvägen att öppnas för biltrafik mellan Axelsberg och
Örnsberg? Om inte, hur stor belastning kommer det att bli på Stjernströms
väg/Personnevägen och påfarten till E4/Essingeleden?
0,7 p-platser kommer inte att räcka då det idag i stort sett inte finns en enda
ledig parkeringsplats, om inte platserna vid Hägerstensvägens avstängning
räknas, där man inte ens kan ställa en bil i några timmar utan åverkan.
Eleonore Egerup (elenore.egerup@hem.utfors.se) anser att överbyggnaden av
tunnelbanan är vansinnig och att man borde satsa pengar på en samlingssal till
de gamla istället för en ny infart.
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Folke Wikström (folke.wikstrom@spray.se) anser att planförslaget bör
kompletteras med mer utförliga beskrivningar av trafikförhållandena, speciellt
med avseende på tunnelbanans kapacitet.
Astrid Lydig (leif.lydig@telia.com) undrar hur planeringen är vad som gäller
till- och frånfartsvägar, som redan idag är underdimensionerade, och vad finns
det för beredskap för kollektivtrafiken med den stora ökningen av trafikanter.
Centrumområdets är idag kalt, trist och nedslitet och behöver rustas upp,
speciellt på butikssidan.
Anders Lenhoff & Julia Strömblad (Selmedalsvägen 193, 129 41 Hägersten)
anser att infarten till kv Fader Bergström borde ligga i östra delen av området.
Där skulle biltrafiken från och till området inte störa några närliggande
bostäder, varken intill eller tvärs över gatan.
De planerade husen längs Selmedalsvägen är för höga och övergången mellan
Mälarhöjdens villabebyggelse och de nya fastigheterna blir alldeles för abrupt.
Husen skulle antingen vara väsentligt lägre eller placerade så att det blir ett
större grönområde mellan villor och nybyggnation.
Det vore bättre att lägga husen längre från Selmedalsvägen, så att ett grönt
stråk längs gatan behålls.
Bevara grönområdet väster om de nya husen intakt. Det är oacceptabelt att
delvis förvandla grönområdet till parkeringsplats. Det är en lekplats för många
barn och om det får vara kvar så bidrar det också till en mer harmonisk
övergång mellan villor och lägenhetsfastigheter.
Efterfrågar mer information om den nya elnätstationen och dess påverkan.
Är i övrigt positiva till att det byggs nya bostäder i området.
Marja Honkanen m fl (Personnevägen 44, 129 35 Hägerstgen) påpekar att
trafikbullret på Personnevägen redan är långt över gränsvärdet och medför
både psykisk och fysisk ohälsa.
Om det nya området byggs så måste det göras i samband med en bra
trafikplanering som inte förstör ännu mer för boende på Personnevägen, som
att öppna upp/bygga nya vägar så att trafiken istället minskar i
området/Personnevägen.
Kjell Åkerdahl m fl (Hägerstens Allé 40, 129 37 Hägersten) protesterar mot att
använda den mark där de befintliga förskolorna i kv Fader Bergström finns för
nya bostäder. Speciellt som även fotbollsplanen behövs med tanke på ökat
antal bostäder. Den nya bebyggelsen bör därför endast ske genom
överdäckning av tunnelbanespår och Hägerstensvägen på sträckan mellan
Axelsberg och Örnsberg. För trafiksäkerheten på Hägerstens allé är förslaget
till lokalisering av förskolorna till området vid fotbollsplan helt oacceptabelt
och skulle förutsätta stora insatser för ökad trafiksäkerhet med bl.a. farthinder
och gatubreddsminskning.
Joakims kvarterssamfällighet / Lars-Olof Andreasson & Inger Mattsson Kasserud
(Hägerstensbrinken 58, 129 37 Hägersten) är i grunden positiv till mer
bebyggelse i Axelsberg. Utgångspunkten är att man i planarbetet bättre måste
tillse att ta tillvara områdets gröna ytor och så långt möjligt undvika en så
massiv bebyggelse av de fria ytorna, som redan idag utnyttjas väldigt flitigt, att
områdets attraktivitet allvarligt försämras.
Anser att förskolorna är bäst placerade söder om Axelsbergs fotbollsplan resp.
vid Arkenparken vid kv Maja Myra. Detta förutsatt att Arkenparken rustas upp
och att parklekens verksamhet öppnas och att parken förblir öppen för alla.
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Vidare menar man att följderna, av ytterligare bostäder, för bl.a.
kollektivtrafiken och antalet parkeringsplatser måste beaktas.
Rolf Melander (Stjernströms väg 8, 129 35 Hägersten) önskar att
trafikombyggnaden, där bl.a. Personnevägen förlängs ner till centrum,
genomförs innan bygget påbörjas. För att minska trafikmängden på
Personnevägen/Stjernströms väg bör Hägerstensvägen öppnas ner till
Aspudden.
David & Ellinor Steiman (Storsvängen 2, 129 41 Hägersten) föreslår att husen
inom kv Fader Bergström minskas med minst en våning för att få en mjukare
övergång till villaområdet. Det behövs en helhetslösning för hela barnomsorgen i området, som gör att det, som i planförslaget, inte blir så många barn
på en så liten yta
Margareta Friberg & Björn Hedberg (Selmedalsvägen 194, 129 41 Hägersten)
anser att nybyggnationen inom kv Fader Bergström måste anpassas bättre till
villabebyggelsen genom att närmaste punkthuset sänks med en våning eller tas
bort helt.
Det är svårt att kunna lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen, när
den just har påbörjats och mest rör nybyggnationen.
Det måste göras en helhetsanalys på den nya trafiksituationen och de
bullerproblem som kommer att uppstå även för den befintliga bebyggelsen.
Begär att få behålla den befintliga gångvägens sträckning, då den fortsätter på
ett naturligt sätt över på andra sidan Selmedalsvägen till det närgränsande
naturområdet.
Begär även att de 6 parkeringsplatser som nu planeras inom naturområdet
flyttas bort från (det nuvarande) naturområdet till kvartersmarken längre in på
punkthusområdet.
Gestaltningsprogram för bostäder ej tillgängligt och därför ej möjligt att
bedöma.
Anita Snis (anita.snis@bofast.net) begär svar på grundläggande frågor om hur
byggnaderna på ett stordaghem bör planeras för att fungera på bästa sätt och
hur gården bör vara beskaffad på en stor förskola. Är det bra för barnen med så
här stora förskolor och/eller är det dåligt för barnen med dagens små förskolor.
Ulf Ebeling (Hägerstens gård, 129 37 Hägersten) efterlyser en uppfräschning
av de 17 skivhusen genom ommålning och annat. Ifrågasätter
Hägerstensvägens barriärskapande avstängning och önskar en utökad
upprustad kollektivtrafik, vilket är förutsättningar för att förtätningen av
Axelsberg ska bli lyckosam.
Tobias Åström (Hägerstensbrinken 13, 129 37 Hägersten) lämnar synpunkter
angående:
1. Skrota planerna på att bebygga områdets enda park "Arkenparken”.
Vi vill behålla områdets enda park. Den kommer dessutom att behövas ännu
mer med alla nya invånare som är tänkt ska flytta in. Det är irriterande att
förslaget med parkoffret inte redovisas ordentligt.
2. Bygg inte den ogästvänliga, otrygga miljö som är planerad bakom
centrumhuset. I en tid då det talas om behovet att bygga bort obehagliga,
otrygga miljöer är det märkligt att man planerar att skapa en sådan i Axelsberg,
precis i stråket till centrum och tunnelbana för de boende längs Hägerstens allé
och Hägerstensbrinken. Här avser man bygga en stor enslig parkeringsplats och
värst av allt en väldig elstation (större än de enskilda radhusen i området intill)
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så att man skapar en trång dold passage mellan elstationen och invalidhemmet.
Över huvud taget är det synd att planerna inte på allvar tar tag i Axelsbergs
centrum. Torget förblir en liten grop och ICA får behålla sitt fördyrande
monopol.
3. På många ställen står det hur många lägenheter som ska byggas, men det är
svårt att hitta någon uppgift om hur stora de ska bli. Ensidigt bostadsbestånd
ger segregerade städer. Det är inte bra oavsett om det är smålägenheter eller
jättevillor. Det vore önskvärt om det stora tillskottet av nya bostäder var av
varierande lägenhetsstorlek, så att Axelsberg får behålla sin särprägel.
Slutligen kan man inte låta bli att undra hur tendensen att bygga flott norr och
öster om stan och enkelt söder om stan rimmar med talet om att bryta
segregationen. Vad är stadsbyggnadsnämndens hållning i denna fråga?
Chaim Zlotnik (Hägerstensvägen 243, 129 35 Hägersten), Eva Sääf & Sven
Hillström (Haeffnersvägen 23, 129 38 Hägersten) och Christer Walfén
(Valutavägen 74, 129 74 Hägersten) motsäger sig all byggnation i Axelsberg
av bland annat nedanstående anledningar:
1. Av miljöskäl då området redan är kraftigt förtätat sedan tidigare. Inte minst
de psykosociala aspekterna måste särskilt tas i beaktande. Bebyggs nu de sista
gröna områdena, blir Axelsberg ytterligare en betongförort i raden av andra
misslyckade projekt längs vår tunnelbanelinje.
2. Ökad trafik i en unikt naturskön sjö- och stadsnära miljö, som i sin helhet,
och till varje pris bör bevaras i sin nuvarande form. Tillgänglig för alla.
3. Stor folkmängd på liten yta ger ökad brottslighet och otrygghet i övrigt för
de boende.
4. Kraftigt minskat värde för fastighetsägarna, på grund av avsevärt försämrad
miljö, ökad trafikintensitet samt minskad attraktionskraft i stort.
5. Redan överfulla skolor och trängsel vid tunnelbanestationen och i vagnar ger
problem.
6. Kraftigt buller, nedsmutsning och trafikstörningar för de boende under den
långa byggnationstiden i en redan kraftigt förtätad miljö.
7. Då området sedan tidigare under ett antal förtätningar äntligen har "satt sig",
torde det vara orimligt att begära från de sedan tidigare boende att de än en
gång ska plågas av de problem av skiftande karaktär som en förtätning innebär.
8. All form av överdäckning av tunnelbanespåret bör utgå, då detta ytterligare
försämrar vår miljö. Det yrkas därför att det lämnas i sitt nuvarande öppna
skick. Anser även att tunnelbaneschaktet har ett kulturhistoriskt intresse, och
som bör bevaras såsom ett minne från de så kallade rekordåren.
9. Massivt motstånd kom från de boende under samrådsmöte av den 2002-0530. Eventuella byggnationsplaner kan konstateras gå emot den samlade
opinionen. Uppslutningen har varit närmast total, gällande nollalternativet. Vi
vill att de boendes vilja ska respekteras.
Då undertecknad anser att Axelsberg är färdigbyggt, yrkas härmed att
nollalternativet tillämpas. Det vill säga ingen byggnation alls. Vidare yrkas det
på att projekteringen avslutas, så att ytterligare skattepengar icke ska spillas.
Lars Håkansson (Hägerstensbrinken 11, 129 37 Hägersten) har synpunkter på:
1. Trafiksituationen
I planen står att "området har god kollektivtrafikförsörjning med
tunnelbanestation Axelsberg inom kort gångavstånd". Men tunnelbanan är
redan idag hårt belastad, med trängsel inte bara vid rusningstid utan även på
helger. Ingenting nämns om en kapacitetsökning för att möta kraven från nya
lägenheter. Dessutom saknas helt tvärgående förbindelser till t.ex. Fruängen
och Västertorp som har kommersiell service som Axelsberg saknar och med

12 (31)

Dp 2003-11512-54

Älvsjö, Västberga med många arbetsplatser. Biltrafiken är också hänvisad till
en trång villagata, Stjernströms väg, eftersom den naturliga med
Örnsberg/Aspudden är strypt i och med Hägerstensvägens avstängning.
Om nya lägenheter ska kunna ges en rimlig kommunikation bör tunnelbanans
kapacitet ökas, bussförbindelse österut till Västertorp/Fruängen/Älvsjö
etableras och Hägerstensvägen öppnas för trafik, åtminstone under lågtrafiktid.
Jämför bommarna vid Avgiftsvägen.
2. Placering av daghem i Axelsberg
Planen är oklar vad som gäller antalet daghemsavdelningar. Placeringen av
daghemmen i anslutning till fotbollsplanen är i och för sig bättre än den
tidigare placeringen i Arkenparken. Denna park används redan idag flitigt och
kommer än mer med nya lägenheter. Jämförelsen med lägena är tendensiös, där
"läge 1+2" nämns mest med nackdelar och "läge1+3" nämns mest med
fördelar, även om samma nackdelar gäller i båda fallen, t.ex. trafik och buller.
Varför tror man att Pysslingen kommer att erbjuda parklekverksamhet när
staden själv lagt ner den verksamheten, mot de boendes vilja?
Varför kan inte Arkenparken rustas upp även om daghemmen byggs vid
bollplan? Om man räknar med att många föräldrar lämnar sina barn per bil, är
parkeringsproblemet minst lika stort om daghem placeras i Arkenparken.
3. I planen nämns inte vilken fördelning mellan små och stora eller mellan
hyres- resp. bostadsrätter som planeras. Finns sådana beräkningar?
Anne & Björn Irle (Selmedalsvägen 196, 129 41 Hägersten) har följande
synpunkter:
1. Direkt påverkan på närmast berörda fastigheter
Det punkthus, av de tre i sluttningen mot Klubbacken, som hamnar närmast vår
fastighet kommer ha direkt insyn i vårt hus och på vår tomt. det innebär ett
avsevärt intrång på vår fastighet och vår boendemiljö.
Vi vill därför att det västligaste punkthuset stryks ur förslaget.
2. Övergången från villabebyggelsen till de planerade punkthusen blir väldigt
abrupt, mellan de närmaste punkthusens fyra våningar och närmaste villor med
endast en våning. Om man istället tar bort det västligaste punkthuset och
behåller de vackra ekar som finns på platsen skulle de dels vara en
avskärmning mellan villorna och punkthusen och dels bidra i höjd till en bättre
övergång till de två kvarvarande punkthusen i raden i backen mot Klubbacken.
Dessutom bör höjden sänkas på de hus som planeras längs Selmedalsvägen för
att ge bättre övergång mot villabebyggelsen.
3. Grönområde.
I planförslaget planeras att göra en omläggning av den gångväg som är mellan
Selmedalsvägen och Klubbacken. Där finns idag en öppen yta som används för
lek och utevistelse. Nu planeras istället parkeringsplatser. Förslaget innebär att
man inskränker på den öppna yta som finns och att ett intrång görs i
grönområdet. Det bryter den anknytning som idag finns mellan grönområdena
norr och söder om Selmedalsvägen. Vi vill att parkmarken behålls orörd som
den är idag och att de föreslagna parkeringsplatserna tas bort.
4. Planprocessen.
Det material som finns tillgängligt under plansamrådet är inte fullständigt,
vilket försvårar bedömningen av förslagets påverkan på vår boendemiljö.
Gestaltningsprogram finns inte tillgängligt. Miljökonsekvensbeskrivning
saknas. Trafiksituationen vad som gäller biltrafik berörs inte alls i planförslaget
och påverkan på kollektivtrafiken beskrivs inte. Vi vill i det fortsatta arbetet
beredas möjlighet att påverka utformningen av vår boendemiljö genom aktiv
dialog med Stadsbyggnadskontoret.
Ann Ideberg (Gösta Ekmans väg 3, 129 35 Hägersten) protesterar å det
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kraftigaste mot föreslagen byggnation längs Hägestensvägen / parkområdet
invid och mot kv Oväder. Parkavsnittet är unikt och betydelsen har tidigare
betonats av Naturvårdsverket såsom varande en mycket speciell plats för
fågelliv, där en mängd arter håller till. Att bygga i parken skulle helt ödelägga
detta djur/naturavsnitt. Om byggplaner ändå går vidare - bygg lägre! Max 3
våningar byggs längs Hägerstensvägen och inget på parkområdet. Föreslagna 6
våningar längs Hägerstensvägen förstör totalt denna speciella park- och
naturupplevelse. Omgivande hus i hela Axelsberg är enorma; 8 våningar, 50-60
lägenheter i varje hus och de små grönområden som finns runtomkring måste
få vara kvar. Bygg nya områden - förtäta inte befintliga fungerande områden!
Axelsberg är ett unikt funiksområde där kombinationen stora huskroppar mindre grönområden inte får ödeläggas.
Ove Häger (Hägerstensvägen 241, 129 35 Hägersten) motsäger sig all
byggnation i Axelsberg av bland annat nedanstående anledningar:
1. Av miljöskäl då området redan är kraftigt förtätat sedan tidigare. Inte minst
de psykosociala aspekterna måste särskilt tas i beaktande. Bebyggs nu de sista
gröna områdena, blir Axelsberg ytterligare en betongförort i raden av andra
misslyckade projekt längs vår tunnelbanelinje.
2. Ökad trafik i en unikt naturskön sjö- och stadsnära miljö, som i sin helhet,
och till varje pris bör bevaras i sin nuvarande form. Tillgänglig för alla.
3. Stor folkmängd på liten yta ger ökad brottslighet och otrygghet i övrigt för
de boende.
4. Kraftigt minskat värde för fastighetsägarna, på grund av avsevärt försämrad
miljö, ökad trafikintensitet samt minskad attraktionskraft i stort.
5. Redan överfulla skolor och trängsel vid tunnelbanestationen och i vagnar ger
problem.
6. Massivt motstånd kom från de boende under samrådsmöte av den 2002-0530. Eventuella byggnationsplaner kan konstateras gå emot den samlade
opinionen.
7. Påtaglig insyn och minskat solljus, då den föreslagna bebyggelsen är
planerad endast ett fåtal meter från min fastighet. Drabbas även svårt av
trafikbuller och avgaser.
Då undertecknad anser att Axelsberg är färdigbyggt, yrkas härmed att
nollalternativet tillämpas. Det vill säga ingen byggnation alls. Vidare yrkas det
på att projekteringen avslutas, så att ytterligare skattepengar icke ska spillas.
Ylva Häger (Hägerstensvägen 241, 129 35 Hägersten) motsäger sig all
byggnation i Axelsberg av bland annat nedanstående anledningar:
1. Av miljöskäl då området redan är kraftigt förtätat sedan tidigare. Inte minst
de psykosociala aspekterna måste särskilt tas i beaktande. Bebyggs nu de sista
gröna områdena, blir Axelsberg ytterligare en betongförort i raden av andra
misslyckade projekt längs vår tunnelbanelinje.
2. Ökad trafik i en unikt naturskön sjö- och stadsnära miljö, som i sin helhet,
och till varje pris bör bevaras i sin nuvarande form. Tillgänglig för alla.
3. Stor folkmängd på liten yta ger ökad brottslighet och otrygghet i övrigt för
de boende.
4. Påtaglig insyn och minskat solljus, då den föreslagna bebyggelsen är
planerad endast ett fåtal meter från min fastighet. Drabbas även svårt av
trafikbuller och avgaser.
5. Kraftigt minskat värde för fastighetsägarna, på grund av avsevärt försämrad
miljö, ökad trafikintensitet samt minskad attraktionskraft i stort.
6. Redan överfulla skolor och trängsel vid tunnelbanestationen och i vagnar ger
problem.
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7. All form av överdäckning av tunnelbanespåret bör utgå, då detta ytterligare
försämrar vår miljö. Det yrkas därför att det lämnas i sitt nuvarande öppna
skick. Anser även att tunnelbaneschaktet har ett kulturhistoriskt intresse, och
som bör bevaras såsom ett minne från de så kallade rekordåren.
De boende upplever det öppna schaktet som en stor tillgång, både miljö- och
trygghetsmässigt. Detta framgick klart under samrådsmötet av den 2002-05-30
i Axelsbergs servicehus.
8. Då området redan förtätats ett antal gånger tidigare och de boende plågats av
oangelägenheter som i form av bland annat buller, damm samt olycksrisker så
anser jag det helt orimligt med ett upprepande.
9. Massivt motstånd kom från de boende under samrådsmöte av den
2002-05-30. Eventuella byggnationsplaner kan konstateras gå emot den
samlade opinionen.
Då undertecknad anser att Axelsberg är färdigbyggt, yrkas härmed att
nollalternativet tillämpas. Det vill säga ingen byggnation alls. Vidare yrkas det
på att projekteringen avslutas, så att ytterligare skattepengar icke ska spillas.
Lars Eric Muth (Hägerstens allé 10, 129 37 Hägersten) anser att man helt har
ignorerat fakta vad som gäller områdets kommunikationer. Till exempel nämns
att man inte ska låsa Hägerstensvägens framtida användning och att området
har god kollektiv trafikförsörjning i form av buss och tunnelbana samt att
områdets p-platser är underutnyttjade inom stadsdelsområdet.
Sanningen är att tillfarten till det aktuella området är krystad efter bland annat
trafikomläggningar på 70-talet, buss finns inte bortsett för viss trafik till
servicehuset från andra delar av stadsdelen. Tunnelbanan har ändstation i
Norsborg, vilket som regel innebär redan idag ståplats i rusningstrafik samt att ett
sent hemkommande innebär ett tidsödande sökande efter en plats att parkera bilen
på. När det gäller bebyggelsen i kvarteret Lokatten har man i förarbetena redan
konstaterat att denna är belägen såsom i "en grop" vilket är olyckligt, frågan är hur
detta förbättras genom att man stänger den enda större öppning som finns genom
att där uppföra en byggnad på 5-6 våningar.
Klas Fältström (klas.faltstrom@eftab.se) meddelar
1. Det gäller att inte bygga för tätt så att den gröna känslan i förorterna försvinner.
2. Det gäller att inte Hägerstensvägen blir "lilla Essingeleden". Trafiken måste
gå mycket sakta då det är många barn i området.
3. Axelsbergs fotbollsplan måste byggas om på ett bra sätt och även bli en
konstgräsbana.
Annars är det bra att det blir fler bostäder.
Harald E Brandt (Haeffnersvägen 18, 129 38 Hägersten) har följande
synpunkter:
1. Transport och kommunikationsaspekterna är icke nöjaktigt tillgodosedda.
Ett parkeringstal om 0,7 är på tok för otillräckligt. Det överskott som krävs
finns inte. All ny parkering måste tillgodoses inom eventuella hus. Parkeringen
som finns för bl. a. ICA-affären kan absolut inte inskränkas. Om bostäder
byggs här, så måste utrymme för parkering invid affären t.o.m. öka och inte
minska!
Tunnelbanekapaciteten är idag så dålig vid rusningstrafik, att här aldrig finns
sittplats på morgonen. Tunnelbanekapaciteten måste ökas kraftigt innan några
nya bostäder ens kan planeras.
2. Området kring kv Fader Bergström kommer att förstöra områdets karaktär
och funktion i så stor utsträckning att den delen faktiskt helt bör skrinläggas.
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Själva skälet till att vi Mälarhöjdsbor har bosatt oss här är just att det finns en
viss grönska och natur samtidigt som det finns en viss närhet till innerstaden.
Området kring kv Fader Bergström är idag en viktig länk som ansluter till
grönområdet mot Eolshäll - den är omistlig.
Den föreslagna bebyggelsen förstör området i så stor utsträckning att den är
oacceptabel! Den tillför heller inte något positivt.
På nuvarande fotbollsplan spelar ofta flera lag samtidigt, vilket naturligtvis
endast är möjligt då planen är så stor som den nu är idag. att göra den till en
liten fotbollsplan är definitivt att sänka kvaliteten. En permanent irreversibel
försämring som icke alls kan vägas upp av några extra lägenheter.
3. Området mellan Axelsberg och Örnsbergs tunnelbanestationer kan utnyttjas
bättre.
Det område som idag är både fult och illa utnyttjat är området mellan
Axelsbergs och Örnsbergs tunnelbanestationer. Hela området på ömse sidor om
tunnelbanelinjen mellan de två stationerna skulle således vara ett utmärkt
markobjekt att exploatera på ett bättre sätt än idag. Bostäder skulle kunna vara
lämpligt om tillräcklig parkeringskapacitet och tunnelbanekapacitet tillgodoses.
Vägen mellan Axelsberg och Örnsberg är idag avstängd. Tycker att det är
mycket dumt, men har inga förhoppningar om att det ska ändras framöver,
varför jag anser att det då heller inte finns anledning att behålla vägen som den
är, annat än för transport till och från de nya husen och för cykelbana. Det finns
således goda möjligheter att förbättra hela området där, samtidigt som nya
bostäder kan anläggas.
4. Alla måste faktiskt inte bo i Stockholm!
Fanny Westin & Jacob Witzell (Lilla Aspuddsvägen 10, 129 49 Hägersten) bor
inte inom området, men välkomnar tät bebyggelse och tycker i stort att
förslaget är mycket bra. Bebyggelsen längs Hägerstensvägen kan dock vara
något tätare. Se potentialen i Hägerstensvgen som ett service- och affärstråk att
utveckla. Planera in lokaler i bottenplanen på husen längs Hägerstensvägen.
Öppna upp Hägerstensvägen för genomfartstrafik igen.
Tony Andersson (mpv29329@chello.se) tycker på det hela taget att förslaget
ser mycket bra och intressant ut. Det är på tiden att det djupa sår som
tunnelbanan orsakar byggs igen.
Är rädd för att elementbyggeri, där man tummar på kvaliteten och gör om
samma misstag som tidigare med fula skarvar i husen. Låt husen få kosta!
Björn Ahlqvist (Hägerstensbrinken 21, 129 37 Hägersten) påpekar att
Axelsberg har ett stort miljöproblem i och med att det inte finns tillfartsväg
annat än Stjernströms väg. Inte en enda bil ytterligare här!
Jag yrkar på att planförslaget inte går vidare mot laga kraft förrän ett bindande
beslut om trafiksituationen har tagits, d v s öppnande av Hägerstensvägen.
Avför slutgiltigt Maja Myra. Parken används som kälkbacke, samlingsplats
mammor med barnvagnar och små barn, plats för utegymnastik m m. Den har
varit mycket välordnad och har intagit en central plats som gemensamt område
för de boende. Blir till ännu mer nytta om fler flyttar in.
Lokatten 2 döljer förmodligen en bergklack. Antagligen är det även berg där
nya elstationen är inritad vid Hägerstens allé. Boende i kv Fader Hök har
mycket dåliga erfarenheter av sprängningar för Broder Pehr. Berget är även
radonhaltigt.
Barbara Lindquist (Haeffnersvägen 48, 129 38 Hägersten) uppskattar förslaget
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så när som på att huskropparna närmast berget mot kv Markurell ska vara högst
4 våningar. Om 6-våningshus byggs där skulle de skjuta upp högt över berget
och vi som bor här i Markurell skulle få en helt annan miljö. På bergknallen
växer det inte så mycket träd av naturliga skäl och de som finns tappar ju löven
på vintern. Vi tycker att våra hus kommer att kännas inklämda och är rädda för
att de dessutom kommer att tappa i värde.
Vårt förslag är att man istället gör husen vid Hägerstensvägen högre istället.
Där kommer det inte att innebära att andra blir inklämda på samma sätt.
Vi tror att överdäckningen och nytt centrum kommer att bli positivt, bara vi
slipper ha 6 våningar på huset närmast oss.
Många från villaområdena bortanför oss använder vår "privata" väg när de ska
till T-banan. Förmodligen blir det fler när man ska bygga mellan kv Jungfru
Lona och spåren. Det är därför väsentligt att skogsstigen ner från Markurell
genom grönområdet får en ny beläggning.
Bertil Jarl & Lill Persson Jarl (Naumannsvägen 1, 129 38 Hägersten) lämnar
följande synpunkter:
1. Miljökonsekvensbeskrivning saknas
Som tidigare påpekats kommer den ökade bebyggelsen att påverka
trafiksituationen på Selmedalsvägen. Vi har påtalat situationen och begärt svar
på hur det kommer att påverka vårt boende och krävt en
miljökonsekvensbeskrivning, men inte kontaktats eller sett någon
miljökonsekvensbeskrivning. Vi undrar varför man inte vid planering av ett så
kraftfullt antal lägenheter inte gör en totalbedömning av hur trafiksituationen
ska lösas för hela Mälarhöjden, Axelsberg, Örnsberg och Aspudden. Det finns
ju ingen vettig in- eller utfart från området. Hur har planerna för byggnationen
tagit hänsyn till detta?
2. Direkt påverkan på närmast berörda fastigheter
Placeringen av punkthus i nära anslutning till villabebyggelsen innebär en
väsentlig försämring för oss jämfört med programsamrådet 2002. Nu finns
förslag på en rad med tre punkthus i sluttningen mot Klubbacken. Det hus av
dessa som hamnar närmast vår fastighet kommer att vara fyra våningar eller ca
12 meter högt och stå så nära oss att de boende där kommer att ha direkt insyn i
vårt hus och på vår tomt. Det innebär ett avsevärt intrång på vår fastighet och
vår boendemiljö.
Vi vill därför att det västligaste punkthuset stryks ur förslaget.
3. Övergången från villabebyggelsen till de planerade punkthusen blir väldigt
abrupt, mellan det närmaste punkthusets fyra våningar och de närmaste villor
med endast en våning. Om man istället tar bort det västligaste punkthuset och
behåller de vackra ekar som finns på platsen skulle de dels vara en
avskärmning mellan villorna och punkthusen och dels bidra i höjd till en bättre
övergång till de två kvarvarande punkthusen i raden i backen mot Klubbacken.
Dessutom bör höjden sänkas på de hus som planeras längs Selmedalsvägen för
att ge bättre övergång mot villabebyggelsen.
4. Grönområde.
I planförslaget planeras att göra en omläggning av den gångväg som är mellan
Selmedalsvägen och Klubbacken. Där finns idag en öppen yta som används för
lek och utevistelse. Nu planeras istället parkeringsplatser. Förslaget innebär att
man inskränker på den öppna yta som finns och att ett intrång görs i
grönområdet. Det bryter den anknytning som idag finns mellan grönområdena
norr och söder om Selmedalsvägen.
Vi vill att parkmarken behålls orörd som den är idag och att de föreslagna
parkeringsplatserna tas bort.
5. Planprocessen.
Förslaget till detaljplan har ändrats betydligt jämfört med de underlag som
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fanns tillgängliga i samband med programsamrådet 2002. Antalet lägenheter
har ökat med 33 procent (från 90 till 120) och det närmaste bostadshuset ligger
nu betydligt närmare befintlig villabebyggelse.
Det material som finns tillgängligt under plansamrådet är inte fullständigt,
vilket försvårar bedömningen av förslagets påverkan på vår boendemiljö.
Gestaltningsprogram finns inte tillgängligt.
Vi önskar dels svar på frågorna ovan, men också att hänsyn tas till hur
boendemiljön försämras om planen inte revideras.
Göran Ribbegård, Anne Ribbegård, Olof Ribbergård (Hägerstens Allé 78, 129
37 Hägersten) har full förståelse för och uppskattar att man bygger fler
bostäder i Axelsberg. Förslagen verkar väl underbyggda och genomtänkta. på
några punkter vill vi emellertid påpeka brister och missförstånd:
1. Hägerstens allé är inte någon "lågtrafikerad radhusgata" med tanke på
intervaller av hård trafikering till bl a Henriksbergs industriområde och
bollplanen. Trafiksituationen på Hägerstens allé måste tydliggöras och få en
lösning i planen.
2. Med den nya bebyggelsen ökar belastningen på fritidsområden och
gångvägar kraftigt. Den skötselplan som ska gälla för området måste revideras.
3. Generellt är parkeringssituationen i Axelsberg idag pressad, inte minst på
Selmedalsvägen. Det borde framgå av planen hur man tar hand om denna
fråga.
4. Med tanke på försöken med trängselskatt är det förvånande att man tar bort
den tänkta infartsparkeringen på den avstängda Hägerstensvägen. Nu borde
behovet av en infartsparkering vara i högsta grad aktuellt. Detta bör man
kommentera i planen.
Maria Stenmark (Selmedalsvägen 62, 129m 37 Hägersten) tycker att Axelsberg
är fult: centrum är fult och tråkigt och skivhusen är fula. Man borde måla om
dessa i glada färger vilket säkert skulle lyfta hela Axelsberg.
Fler bostäder innebär fler bilar. Vi som inte har råd med garage kommer att få
det svårare att hitta parkering längs Selmedalsvägen: har ni tänkt på lösningar
för oss?
Det är viktigt att bevara de få vackra inslagen i Axelsberg. Alldeles invid
förskolan 88:an finns en ekbacke med ljuvlig undervegetation. "Eken" och de
omkringstående träden måste bevaras för att skydda den känsliga floran. Barn
och vuxna går dit varje vår för att glädjas åt blåsipporna.
V i föräldrar vill bevara de vackra trivsamma förskolemiljöer som nu finns för
barnen. En bättre förskolegård än 88: ans går knappast att finna. Varför bevarar
man inte åtminstone denna förskola?
Att vi föräldrar inte ville bebygga Arkenparken berodde på
1. att vi ville ha kvar en bemannad parklek tillgänglig för barn
2. att vi inte vill ha våra barn på en jättelik förskola med massor av
avdelningar.
Bygg gärna en förskola vid den nu fallfärdiga Arkenparken - i synnerhet om
man rustar upp den och den fortsätter att vara tillgänglig för allmänheten. Men
bygg också 2 eller 3 mindre förskolor, gärna med träfasader, vid fotbollsplanen men inte jätteenheter, max 4 avdelningar i varje förskola.
Eftersom skivhusen redan idag skuggar varandra väsentligt, är det viktigt att de
nya hus som byggs ovan T-banan inte tillåts bli högre än 3-4 våningar. Våra
gårdar, där barnen leker, är tillräckligt skuggiga som de är.
Vid T-banan växer en magnolia och ett persikoträd, bevara dem!
Olle Johansson (Selmedalsvägen 16, 129 36 Hägersten) yrkar på att dessa

18 (31)

Dp 2003-11512-54

storskaliga planer på s.k. förtätning av Axelsberg, Örnsberg och omgivande
områden omedelbart helt avblåses.
Claes Sventoft (claes.sventoft@teila.com) framför att förslaget innefattar för
många bostäder och byggnaderna är för höga. Trängseln i tunnelbanan ökar,
brist på skolor och fotbollsplaner. Bygg färre bostäder och lägre.
Anna-Greta Fellenius (Selmedalsringen 8, 129 46 Hägersten) säger bestämt nej
till all byggnation i Axelsbergsområdet. Det är färdigtbyggt och vår underbara
natur måste få finnas kvar.
Lena & Lars Älvesand (Stenborgsvägen 6, 129 38 Hägersten) tycker att de
planerade förskolorna på Selmedalsvägen är dåligt underbyggda. Det saknas en
seriös förstudie som sätter barnen i centrum. Daghemsgårdarna är för små. Hur
många barn blir det per avdelning? Hur ser studien ut gällande solinstrålningen
på de framtida förskolegårdarna? Hur ser den långsiktliga lösningen ut gällande
utbyggnad av centrum, barnomsorg och kommunikation? Tunnelbanan är
redan idag väldigt hårt belastad.
Tobias Åström (Hägerstensbrinken 13, 129 37 Hägersten) framför följande
synpunkter:
skrota slutliga planer på att bebygga i ”Arken-parken”
bygg inte bakom centrumhuset
skapa inte miljöer som skapar rädsla och osäkerhet
bygg trygga miljöer och inte ogästvänliga
Eric Medin (Stenborgsvägen 5, 129 37 Hägersten) anser att förslaget saknar
balans. Projektet är för stort som medför ökad biltrafik och ökad trängsel på illa
fungerande kollektivtrafik. Barnomsorgsplaneringen har skötts illa. Det är inte
acceptabelt med stordrift av barnomsorgen.
Marianne Eckerström (Selmedalsvägen 78, 129 37 Hägersten) skriver att bygg
inte för de lufthål och den grönska som finns idag. Bygg inte på barnstugornas
gårdar. Visa mer hänsyn till oss hyresgäster.
Linda Stade (Selmedalsvägen 198 A, 129 41 Hägersten) skriver att projektet är
för stort och att påverkan på uteplatserna för villorna blir stor. Insynen ökar
samt trafikintensiteten. Den nya bebyggelsen kommer att ta mycket av ljuset
från öster.
Astrid & Karl Evert Hellberg (Hägerstensbrinken 19, 129 37 Hägersten)
motsätter sig planförslaget att bygga i kv Lokatten. Låt elnätstation förbli på
sin plats. Slopa bygget av de 50 lägenheterna och låt parkeringen vara och
behåll alla träden.
Margot & Mattias Gyllerup (HägerstenaAllé 58, 129 37 Hägersten) skriver att
man ser positivt på att förskolan Pysslingen flyttar till Arkenparken som inte
sköts idag och håller på att förfalla. Det framgår inte hur trafiksituationen på
Hägerstena Allé ska förbättras i samband med ökad inflyttning.
Bertil Norrhall (Hägerstens Allé 74, 129 37 Hägersten), Ulla Myllyntausta
(Hägerstens Allé 74, 129 37 Hägersten), Robert Carroll (Hägerstens Allé 76,
129 37 Hägersten), Ingrid Carroll (Hägerstens Allé 76, 129 37 Hägersten),
Göran Ribbegård (Hägerstens Allé 78, 129 37 Hägersten), Anne Ribbegård
(Hägerstens Allé 78, 129 37 Hägersten), Kjell Åkerdahl (Hägerstens Allé 40,
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129 37 Hägersten) och Alf Montan (Hägerstens Allé 72, 129 37 Hägersten)
skriver att området inte tål denna ökning av bostäder. Det blir ett nytt miljonprogram. Biltrafiken till och från området fungerar dåligt idag och med 620
nya lägenheter blir det inte bättre. Tunnelbana klarar inte nu av sin uppgift och
hur blir det sedan man byggt dessa lägenheter. Att bygga över tunnelbanan
skapar en otrygg miljö inte minst för äldre personer och ensamma kvinnor. En
kostnads/intäktskalkyl saknas.
Anita Snis (anita.snis@bofast.se) skriver att det saknas en analys av storskaliga
daghem i handlingarna. Hur ska gårdarna vara beskaffade samt vad händer med
ljudnivån. Förslaget innehåller för många och för höga hus. Någon beskrivning
över solens strålar som når ned på gårdarna finns inte redovisade.
Nina Hjerpe m fl (Sturevägen 5, 177 56 Järfälla) skriver att träd och berg ska
bevaras. Alla träd och övrig växtlighet är nyttiga och nödvändiga för syrets
skull.
Olle Thomsson (Hägerstensbrinken 17, 129 37 Hägersten) motsätter sig det
utarbetade planförslaget för kv Lokatten/kv Broder Pehr m m. Det är
oacceptabelt att den lilla grönmark gränsande till min fastighet tas i anspråk för
parkering och en elnätstation. Det finns fri mark intill kv Lansetten där man
kan göra parkering och elnätstation. Omarbeta planen vad som gäller
angöringsparkeringen vid Selmedalsvägen för de nya förskolorna. Förslaget
skapar en otrygg väg för skolbarnen och den mycket försämrad boendemiljö
för oss boende. Förslaget att bygga i Arkenparken är dåligt. Parken nyttjas av
närliggande Hägerstensskolan liksom av boende för utomhusaktiviteter.
Lena Wanrud (Hägerstensbrinken 23, 129 37 Hägersten) finner det
oacceptabelt att parkmarken som gränsar till kv Fader Hök 2-11 tas i anspråk
för byggnation av parkeringsplatser och ny elnätstation. Denna placering
kommer att leda till en otrygg miljö med trånga prång och undanskymda
passager.
Brf Noaks Ark (Selmedalsvägen 16, 129 36 Hägersten) skriver att
tunnelbanans kapacitet är redan idag otillräcklig i rusningstid. Bygger man 620
lägenheter till blir tillgänglig kapacitet helt omöjlig att klara. Kommer förslaget
att klara parkeringsbehovet? Kan befintliga skolor klara det utökade behovet?
Vad byggs ev nya skolor? Kommer serviceutbudet att utökas i centrum?
Vilken upplåtelseform blir det?
Per-Anders Cleve (Pettersbergsvägen 18 A, 129 40 Hägersten) skriver att han
saknar de övergripande balanserna i förslaget som balansen mellan mängden
bostäder och det relaterade behovet av infrastruktur, mellan bebyggelse och
behovet av grönområden, mellan privata lösningar och kommunala, och inte
minst den mellan mål och medel. Man ska hitta långsiktliga barnomsorgslösningar och kommunikationslösningar. Antalet bostäder i Axelsberg måste
sannolikt reduceras i förslaget för att uppnå balans. Att bygga en förskola norr
om kv Fader Bergström är ett bra geografiskt läge. I förslaget nämns 16
avdelningar ca 200 barn vilket verkar alldeles för mycket barn på en så
koncentrerad yta. Vilka tidigare erfarenheter finns från så stora förskolor? Vad
säger gällande lagar o d? Vad säger oberoende experter om barngruppens
storlek? Praktisk åtkomst vid hämtning och lämning borde redovisas
utförligare? Långsiktlig lösning på barnomrsogen i förhållande till
nybyggnationen ska redovisas. Vad säger planförslaget självt sammantaget om

20 (31)

Dp 2003-11512-54

förslaget på en 16-avdelningsförskola?
Lena Ekman (lena.m.ekman@chello.se) är emot att förskolan flyttas från ett
idag bra läge till fotbollsplanen. Enheten blir för stor. Antal förskolor borde
spridas mer i Hägersten inte bara i Axelsberg. Ta större hänsyn till barnen.
Lotta Verstraate (adress saknas) skriver att förslaget är dåligt igenomtänkt och
att barnomstorgen måste lösa på ett bättre sätt för barnen.
Johan Tell (johantell@mac.com) är positiv till byggnationen men bygg inte på
grönytorna. Bygg på parkeringsplatser, ödetomter och överdäcka tunnelbanan.
Bygg gärna högt men behåll grönområdena för rekreation.
Klas Fältström (klas.faltstrom@eftab.se) skriver att överdäckningen av
tunnelbanan är för tät. Det bör vara färre hus annars blir miljön runt
tunnelbanan ett stengetto. Bygg ytterligare en fotbollsplan i området.
Yvonne & Peter Burman (burmanyvonne@yahoo.se) är bekymrade över de
stora barngrupperna. Vad säger experterna om stora barngrupper? Vad för
lagar gäller o d? Finns tidigare erfarenheter från stora barngrupper på
förskolan? Bygg gärna en ny förskola men den bör se ut, storleksmässigt och
områdesmässigt, som den gör idag.
Jan-Olof Furehed (Hägerstensbrinken 10, 129 37 Hägersten) anser att
nuvarande förslag är för långtgående och man har inte lyckats att lösa
grundläggande samhällsfunktioner. Barnomsorgsfrågorna är ej lösta.
Arkenparken ska inte exploateras med en ny förskola. Hägerstens Allé är
skolväg och kommer inte att fungera om man bygger enligt planerna. Bygg
inga bostäder i kv Fader Bergström utan behåll förskolorna. Endast en förskola
invid fotbollsplanen. Fotbollsplanen ska om möjligt behållas som den är.
Margareta Ingelman (Hägerstens Allé 20, 129 37 Hägersten) skriver att
Arkenparken ska vara kvar som park Bygg inget dagis där.
Lars Eric Muth (lotta.lasse@chello.se) skriver att den komplettering som
föreslås förfular området. Kollektivtrafiken fungerar dåligt och
Hägerstensvägen behöver vara öppen. Bygg inte där. Bygg inte i kv Lokatten
vilket är olyckligt.
Karin Améen (Hägerstensbrinken 82, 129 37 Hägersten) skriver att det är ok
att överdäcka tunnelbanan men gör en konsekvensutredning angående
gatutrafiken och kollektivtrafiken. Tunnelbana är redan idag full vid Axelsberg
på morgonen. Det är inte bra att göra så stora barngrupper som föreslagits.
Behåll fotbollsplanen. Bygg ett mindre daghem mellan fotbollsplan och
Hägerstens Allé.
Styrelsen för Ormens Pigor Samhällighetsförening genom Gunnar Wistrand
(Haeffnersvägen 25, 129 36 Hägersten) är generellt positivt inställda till att
fler människor kan bo i stadsdelen. Detta under förutsättning att planeringen av
området blir långsiktigt hållbar ur samhällsperspektiv och att närmiljöns och
områdets speciella förutsättningar tas hänsyn till. Vår kritik är
husen är på tok för höga
barnomsorgen har inte tydligt redovisats att klars på långsikt.
Evalena Fältström (Hjortsbergsvägen 58, 129 38 Hägersten) skriver att den

21 (31)

Dp 2003-11512-54

föreslagna bebyggelsen blir för komprimerad. Husen är för höga bör ej vara
högre än 3 våningar. Det mesta som planeras är kortsiktiga och billiga
lösningar.
Jeanette & Fredrik Lindqvist (Vindbacken 1, 129 40 Hägersten) anser att
barnomsorgen kommer att försämras. Det blir alldeles för stora barngrupper. Vi
anser att förslaget är absurt.
Styrelsen i brf Mowitz nr 8 genom Anders Bergren, (Klubbacken 34, 129 39
Hägersten) vill framföra följande synpunkter på byggförslaget:
att alla föreningens byggnader ska besiktigas före och efter nybygget
att parkeringssituationen borde se över i hela området
att tunnelbanekommunikationen mellan Mälarhöjden och city är idag
mycket dålig och blir inte bättre då man bygger dessa hus
ljudnivåerna vid barnstugorna bör utredas mera och styrelsen bör
informeras om resultatet
bra att bygga en barnstuga i Arken som kan få nytt liv
att två förskolor vid fotbollsplan kommer att öka trafiken på
kringliggande gator för mycket
Hägerstens torg bör rustas upp och utvecklas
att parkmarken ska rustas upp och gallras
att styrelsen kontaktas innan byggnationen påbörjas
Christina Stuifbergen Sidambah (Hägerstensbrinkgen 15, 129 37 Hägersten)
motsätter sig planförslaget i kv Lokatten. Den föreslagna elcentralen försämrar
miljön och skapar otrygga ytor. Trafiken på Hägerstens Allé kommer att öka
och drabbar många barnfamiljer.
Sara & Hans Axelsson (Selmedalsvägen 70, 129 37 Hägersten) skriver att
överdäcka tunnelbanestationen är helt barockt. Ur säkerhetssynpunkt behövs
två uppgångar vilket inte var tänkt här. Man förstör en fin miljö i ytterstan
genom att bygga över stationen. Parkeringssituationen på Selemedalsvägen är
redan nu ansträngd. Tillfarten via Personnevägen och Stjernströms Väg är idag
hårt belastad och tå inte fler bilar. Tunnelbanan är fullsatt mot city och blir
värre när ytterligare 1500 personer kommer till.
Erna & Lennart Torén (Personnevägen 39, 129 35 Hägersten) skriver att
området är ett gamalt villaområde och tål inte all den nya trafik som kommer.
Buller och avgaser har ökat utmed Personnevägen och värre blir det. Vi är
emot att så många bostäder byggs med ökad trafik som följd.
Elly Lind (Hägerstensvägen 249, 129 35 Hägersten) motsätter sig
byggnationen avföljande skäl
miljöskäl
ökad trafik
stor folkmängd
kraftigt minskade fastighetsvärden
Lena & Per-Olof Wanrud m fl (Hägerstensbrinken 23, 129 37 Hägersten)
motsäter sig planförslaget för kv Lokatten för det tar grönmark i anspråk för en
elstation. Låt bostäderna i kv Lokatten utgå och bygg istället i kv Landsetten.
Det borde finnas möjligheter i framtiden att bygga ut matvaruaffären i centrum.
Den föreslagna parkeringen och elnätstationen skapar en otrygg miljö. Avför
Maja Myra eftersom den används som samlingsplats för föräldrar och barn.
Axelsberg saknar tillfartsväg sedan Hägerstensvägen stängdes av. Personne-
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vägen är en villagata. Trafikproblemet löses inte i denna detaljplan.
Ola Svensson (Hägerstena Allé 18, 129 37 Hägersten) anser att överdäckningen är för stort tilltagen och därmed negativt för de boende. En
konsekvensutredning beträffande den psykosociala effekten ska komma till
stånd om ni väljer att bygga.
B. Tengstrand (Hägerstensbrinken 7, 129 37 Hägersten) skriver att låt
Axelsberg vare en förort som den är idag.
Lars-Erik Lageblad (Selmedalsvägen 30, 129 36 Hägersten) är emot att man
bygger Östra överdäckningen. Om man ändå gör det ska byggnadshöjden
begränsas till 2 våningar.
Sven & Ulla Sjölinder (ulla.sjoelinder@swipnet.se) anser att Axelsberg är en
förort och det ska inte byggas lika tät som i innerstan. Bygg inte husen så höga.
En tunnelbanestation som är öppen är tryggare än en överdäckning. Tunnelbanetågen är redan idag fulla vid rusningstid. Antal parkeringsplatser i centrum
är för litet
Magnus Hjolman (Klubbacken 65, 129 39 Hägersten) skriver att
tunnelbanestationen skulle behöva en nedgång i den västra änden också för det
skulle underlätta för oss som bor åt det hållet.
Brf Arken / Laila Gårevik (Hägerstens Allé 20, 129 37 Hägersten) skriver att
620 lägenheter inte kan inrymmas utan att innebära mycket allvarliga
konsekvenser för befintlig infrastruktur. Brf Arken kan inte under några
omständigheter acceptera en byggnation i Axelsbergs centrum (kv Lokatten).
Den daghemsbyggnad som är föreslagen väster om bollplanen kan placeras
längre västerut och bollplanen kan behållas. Att bygga daghem i Arkenparken
är inget alternativ.
Bengt Hedman (Kinmanssonsvägen 43, 129 38 Hägersten) skriver att den
västra överdäckningen tar bort den lilla utsikt som finns kvar. Lugnet kommer
att försvinna i området då alla dessa lägenheter byggs. Vi äldre protesterar
kraftigt mot dessa byggplaner.
Sven-Olof Johansson (Hägerstensbrinken 9, 129 37 Hägersten) skriver att
byggnationen innebär betydande försämringar av närmiljön. Grönområdet vid
kv Lokatten ödeläggs och ersätts med parkeringsplatser. En elnätstation flyttas
in i grönområdet. En nya barnstuga i Arken är ett otillfredsställande alternativ.
En ökad parkering på smågatorna blir följden av denna utbyggnad.

6.
Övriga intresseföreningar m.fl.
Styrelsen i Mälarhöjdens Villaägareförening (Lillsvängen 58, 129 42
Hägersten) anser att plandel 2, d v s bebyggelse på överdäckningar, vid
centrum och längs Hägerstensvägen, i många aspekter är tilltalande och har
många förtjänster, medan tveksamheter och mindre självklara avväganden
samlas på plandel 1.
Plan del 2.
Planförslaget visar en förtätning som på ett tillfredställande sätt gör denna del
stadsmässig och kommer att ge området ett välbehövligt och rejält lyft. Även
överdäckningen av tunnelbanan kommer att stärka denna stadsmässighet och
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vitalisera Axelsbergs centrum. Styrelsen tror också att den föreslagna
byggnaden på centrumets nuvarande parkering positivt påverkar stadsdelens
och centrumets utveckling.
Den föreslagna bebyggelsen kommer emellertid att medföra en ökad
trafikmängd och därmed en ökad olägenhet för många boende även i
villaområdet. Tillsammans med det nuvarande problemet med smittrafik på
Hägerstensvägen kommer detta att ge en oacceptabel trafikmängd vilket måste
åtgärdas.
Villaägarföreningen framför att den bom som funnits på Avgiftsvägen, som
stänger av gatan under rusningstrafik, fungerat tillfredställande.
De boende längs Personnevägen får en ökad genomfartstrafik och därmed ökat
buller. Villaägareföreningen anser att byggtrafikens tillfarter till
exploateringsområdet ska studeras så att möjliga avlastningar från
Personnevägen sker.
Plan del 1.
Villaägarföreningen vill framföra tre tydliga aspekter på denna bebyggelse.
1. Daghem
Den föreslagna daghemsbebyggelsen innebär en förtätning och koncentration
av barnomsorgen som på flera punkter innebär en försämring från nuvarande
förhållanden.
2. Grönområde
Det är tveksamt om den nu redovisade exploateringen i kv Fader Bergström är
förenlig med stadens politiska vilja att inte bebygga grönmark utan att
kompensera detta med samma kvadratmeter grönyta i närheten.
3. Växling mellan bebyggelsezoner
Villaägareföreningen anser att de redovisade bebyggelsehöjderna inte på ett
övertygande sätt tar hand om den i planen påstådda överväxlingen mellan
områdets bebyggelsetyper. Snarare tänjer förslaget på gränserna till
nyexploateringens fördel. Om marken i kv Fader Bergström måste utnyttjas för
bebyggelse anser vi att överväxlingen ska studeras ytterligare.
Villaägareföreningen framför att skolsituationen i området måste ses över vid
en nyexploatering förr att klara det ökade trycket på Mälarhöjdsskolan,
Aspuddsskolan och LM-skolan i Hägerstenshamnen.
Hägerstens Hembygdsförening, Birgitta Biesheuvel (Pettersbergsvägen 21 A,
129 40 Hägersten) skriver att trafikproblemen inte är lösta. Hägerstensvägen är
viktigare än vad som anges i handlingarna. Vi efterlyser en trafikutredning som
ger besked om den ökande trafiken.

Mälarhöjden-Axelsbergs Socialdem. Förening / Ann-Marie Furumark
(Hägerstens Allé 12, 129 37 Hägersten) skriver att remisstiden är för kort och
kräver förlängd remisstid. Socialdemokratiska föreningen avgav i juni 2002 ett
i stora delar positivt yttrande över förslag till program för nya bostäder i
Axelsberg.

7.

Remissinstanser

Hägerstens stadsdelsnämnd
Hägerstens stadsdelsnämnd ställer sig positiv till att det byggs nya bostäder i
det aktuella planområdet. Utöver ett tillskott på större moderna lägenheter som
ökar möjligheten för barnfamiljer att bo kvar så ger förslaget också ett ökat
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underlag för skolan och nya kunder till Axelsbergs centrum.
Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande enligt
följande.
Centrumtorg
Stadsdelsförvaltningen föreslår en översyn av nuvarande centrums roll i
samband med utbyggnadsprogrammet. Vid centrumets entréer behövs plats för
cykelparkeringar med regn- och stöldskydd.
Att de två torgen har olika namn, Axelsbergs resp. Hägerstens torg, är förvirrande
för besökare. Eftersom programmet innebär att de två torgytorna får ett större
samband borde det vara lämpligt att i samband med ny detaljplan ge de båda
torgen ett gemensamt namn, antingen Hägerstens eller Axelsbergs torg.

Hägerstensvägen
Stadsdelsförvaltningen menar att stadsbyggnadskontoret i det fortsatta planarbetet
bör beakta att avstängningen med nuvarande utformning delar upp stadsdelen och
gör det svårt att nå de olika delarna.
Bostäder och miljö
Stadsdelsförvaltningen vill påpeka att som ersättning för den parkmark som tas i
anspråk ska närområdet få grönkompensation som i detta sammanhang kan
innebära att parker och lekplatser rustas upp, skötselplaner tas fram och centrum
förstärks.
Tillgänglighet
Stadsdelsförvaltningen anser att den nya bebyggelsen ökar tillgängligheten för
personer med rörelsehinder genom att de nya fastigheterna får hiss.
Fastigheterna ska, såväl utvändigt som invändigt, vara tillgängliga för personer
med rörelsehinder, orienteringshandikapp och allergiska besvär.
Parkering
Trots den uppfyllda parkeringsnormen, med parkeringstalet 0,7 bilpl /lägenhet,
framför boende i Hägersten oro över att parkeringssituationen kommer att
förvärras. Det råder idag mycket stor brist på parkeringsplatser i stadsdelen.
Stadsdelsförvaltningen anser att antalet p-platser behöver utökas eftersom det
inte finns någon reserv i området i övrigt.
Trygghet
Utformningen av bostadsområdet ska förebygga brott och främja trygghet.
Särskilt viktiga faktorer är "överblickbarheten", genom lämplig belysning och
växlighet, möjligheten att orientera sig genom tydlig utformning,
inbrottsskydd, befolkade uterum, skötsel och klotterskydd.
Förskolorna på Selmedalsvägen
Hägerstens stadsdelsförvaltning har arbetat med uppdraget att genomföra en
ingående planering som grund för inrättande av två nya förskolor i Axelsberg i
enlighet med Hägerstens stadsdelsnämnds beslut den 22 maj 2003. Enligt
planerna ska den ena av de nya förskolorna drivas i regi av Pysslingen AB, den
andra ska drivas i kommunal regi av Hägerstens stadsdelsförvaltning.
Det förslag till placering av förskolorna som nu presenteras i detaljplanen
ligger i området kring invid Axelsbergs bollplan. Det positiva är att förskolorna
ligger skyddat och kan vara kvar i det ursprungliga området. Hägerstens
stadsdelsförvaltning ser också en del svårigheter med det nya förslaget.
Angöring till förskolorna begränsas av parkeringssvårigheter med ökade risker
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för barnens säkerhet och medför att trafikflödena utmed Hägerstens allé ökar.
En förutsättning för etableringen är att Axelsbergs bollplan vänds med höga
kostnader som följd samtidigt som en framtida exploateringsmöjlighet
förhindras där intäkterna avses rusta upp rekreationsområdet i Eolshäll.
I diskussionen om lämplig placering av ny förskola har därför även tomten
invid Arken parken vid kvarter Maja Myra återigen föreslagits.
Hägerstens stadsdelsförvaltning ser flera möjligheter med en kommunal
förskola placerad invid Arken parken. Förvaltningen kan på så sätt skapa en
sammanhållen och trygg barnmiljö med aktiva möten mellan förskolan och
Hägerstenshamnens skola.
Den asfalterade ytan med basketkorgar som tas i anspråk för förskolan kan
istället ersättas med en riktig basketplan i parken, en upprustning av parken och
Eolshäll möjliggörs också om Axelsbergs bollplan förblir orörd. Nackdelen är
att den asfalterade ytan invid Arken parken försvinner som markresurs för
framtida bruk.
Hägerstens stadsdelsförvaltning anser att fördelarna med en spridning av
förskolorna överväger och föreslår därför att en barnstuga lokaliseras till
tomten invid Arken parken vid kvarteret Maja Myra.
Stor hänsyn och dialog med personal, föräldrar och elever i förskolorna på
Selmedalsvägen ska ske innan rivnings- och byggskedet startas för att
minimera störningar i verksamheten. Flyttning till de nya förskolorna bör ske i
samband med skolstart för att undvika en extra flytt för barn som ska börja
skolan.
Mark överförs till fastigheten Jungfru Lona 2
Fastigheten Jungfru Lona 2 ingår inte i planområdet men
stadsdelsförvaltningen och markkontoret föreslår att den tas med. Området
kring servicehuset utgörs enligt stadsplanen som parkmark. Avsikten är att
reglera in mindre "gräsytor" i fastigheten för att skapa en ur skötselsynpunkt
naturlig gräns mot angränsande parkmark/parkvägar vilket också gör det
möjligt att nyttja marken som förskolegård. Hägerstens stadsdelsförvaltning
önskar att stadsbyggnadskontoret utreder om det är möjligt att inkludera hela
området ända fram till tomtgräns i fastigheten.
Stadsbyggnadsnämndens handikappråd
Har som svar på remissen anfört:
Rådet har informerats att man i miljökonsekvensbeskrivningen kontrollerat att
magnetfälten inte kommer att överskrida 0,2 mikrotesla och att man framgent
kommer att noga kontrollera värdena.
Det ska ordnas med besöksparkering för husen vid Selmedalsvägen inom 10 m
från entrén enligt stadens utemiljöprogram.
Rådet har informerats att projekteringsarbetet inte har påbörjats. Rådet utgår
därmed från att terrasser kommer att göras tillgängliga och användbara för
funktionshindrade personer i enlighet med Stadsbyggnadsnämndens tolkning
av byggreglerna.
Rådet anser att man i det kommande gestaltningsprogrammet ska
uppmärksamma detaljer som är viktiga för orienteringshandikappade.
Handikapplatser placeras intill hissar i garagen.
Rådet noterar med tillfredställelse att man kan slänga soporna inomhus.
Marknämnden
Lokaliseringen av planförslagets två barnstugor invid Axelsbergs bollplan
bedöms som olämpligt bl a ur barnsäkerhetssynpunkt p g a stora trafikmängder
och parkeringsproblem vid hämtning/lämning på angöringsplatsen.
Marknämnden förordar istället ett alternativ med en barnstuga söder om
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Axelsbergs bollplan och en vid Arkenparken. Nackdelen är ett mindre intrång i
kanten av Arkenparken och Marknämnden anser att detta intrång i parken ska
minimeras.
Marknämnden anför att i enlighet med stadsdelsnämndens önskemål att anvisa
förskolan söder om Axelsbergs bollplan till AB Pysslingen och förskolan vid
Arkenparken till Hägerstens stadsdelsnämnd.
Hägerstens torg vid ICA är allmän plats och sköts av stadsdelen men har
tidigare tillhört Lennart Ericsson Fastigheter och föreslås i planförslaget att åter
bli tomtmark. Marknämnden ser positivt till detta övertagande av torget och
därmed skötseln.
Det allmänna intresset ska tillgodoses av att rampen och trappan från torget till
Selmedalsvägen ska vara tillgängliga för allmän gångtrafik (x-område).
Fastigheten Jungfru Lona 2 ingår inte i planområdet men kontoret, liksom
Stadsdelsförvaltningen, föreslår att den tas med. Avsikten är att reglera
fastigheten för att skapa en ur skötselsynpunkt naturlig gräns mot angränsande
parkmark/parkvägar. Fastigheten är upplåten med tomträtt till FB Servicehus
som är beredda att ta över skötseln av ytorna.
Trafiknämnden
Trafiknämnden anser att det är positivt att man föreslår bebyggelse på en del av
den idag överbreda Hägerstensvägen mellan Axelsberg och Örnsberg. Det är
dock olyckligt att man i planförslaget inte fått rum med några träd längs
Hägerstensvägen som på ett effektivt sätt skulle bryta upp det annars breda
trafikutrymmet med gata och spår. Man bör undersöka möjligheterna att
gröngöra gaturummet mellan de nya husen och spåren.
Den föreslagna utformningen av Hägerstensvägen och cirkulationsplatsen
medger en flexibilitet om man i framtiden skulle vilja öppna Hägerstensvägen
för trafik. Hägerstensvägen är utformad med hänsyn till buller, trafiksäkerhet
och kapacitet för att klara av att vara avstängd resp. öppen för trafik.
Frågan om Hägerstensvägens öppnande kan därmed behandlas separat och
påverkas inte på något avgörande sätt av den föreslagna detaljplanen.
Trafiknämnden anser att parkeringstal 0,7 pl/lägenhet är i lägsta laget men ändå
tillräckligt med det goda kollektivtrafikläget. För att uppnå detta parkeringstal
utnyttjas, genom avtal, befintlig överkapacitet i omkringliggande fastigheter.
Detta är en acceptabel lösning under förutsättning att avtalen är tillräckligt
långsträckta. Trafiknämnden anser dock inte att man kan räkna in
kantstensparkering längs Selmedalsvägen och Hägerstensvägen för att uppnå
dessa parkeringstal. Istället föreslås att man utökar parkeringen på kvartersmark eller minskar på exploateringen.
Trafiknämnden anser att alternativet med två barnstugor intill Axelsbergs bollplan
troligtvis kommer att innebära stora problem med trafiken vid hämtning/lämning då
tillräcklig ytor för detta saknas och att en barnstuga vid Arken är att föredra.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
har tidigare yttrat sig i ärendet då förslaget var föremål för programsamråd.
MHN:s synpunkter i programskedet
MHN ansåg programförslagets synsätt för hur nya bostäder kunde tillskapas
var positivt, där huvuddelen av bebyggelsen avsågs uppföras på redan
ianspråktagen mark med inslag av dubbelutnyttjande av marken och med
närhet till befintlig kollektivtrafik. Vidare lade MHN synpunkter på närheten
till Örnsbergs arbetsområde, parkeringsmöjligheter för cyklar mm.
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Betydande miljöpåverkan
I planförslagets MKB-material finns redovisat att Miljöförvaltningen bedömt
att förslaget inte antas medföra betydande miljöpåverkan i lagens mening.
Detta är en felaktig uppgift som har sin utgångspunkt i ett tidigare framtaget
MKB-underlag (år 2003) utifrån då gällande lagstiftning. Förändringar i planoch bygglagen och miljöbalken 2005 gör gällande att när kommunen upprättar
eller ändrar en plan skall myndigheten eller kommunen göra en
miljöbedömning av planen, om dess genomförande kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
MHN har fått ta del av det MKB-material som finns framtaget till detaljplanens
samrådsskede. Framtagna redovisningar är uppdelade i delområden där flera
områden inom planförslaget saknas. MHN anser det otillfredställande att inte
alla ingående delområden omfattas och att en samlad MKB för hela
detaljplanen saknas.
Naturmark - kompensation
MHN saknar en redovisning för hur ianspråktagen naturmark ska kompenseras
i enlighet med gällande miljöprogram. MHN föreslår, utifrån den naturmark
som kommer att beröras, att kompensation sker genom komplettering med ny
vegetation. Befintlig ekvegetation i och kring planområdet kompletteras genom
nyplantering.
För att tillskapa en god ljusmiljö för bostäder invid Hägerstensvägen, bedömer
MHN att en utglesning sannolikt behövs av befintlig vegetation. MHN anser att
en sådan utglesning kan komma i konflikt med bevarande av värdefull
vegetation. En viss utglesning av yngre trädvegetation (lönn, asp) kan
genomföras, däremot förutsätts äldre ekar såväl inom som utom planområdet
bevaras. Träden som ingår i planområdet ges skydd i planen. En alternativ
utformning är att parkeringen och ny bebyggelse (två husdelar) omedelbart
väster om parkeringen byter plats.
MHN förutsätter att ovanstående synpunkter vad som gäller naturmark och
kompensation kommer att ingå i det pågående arbetet med det aviserade
gestaltningsprogrammet för stadens mark.

Buller - vibrationer - stomljud
Frågan om vibrationer och stomljud till bostäder beskrivs insiktsfullt i MKB:n för
delområde västra överdäckningen. Mot bakgrund av beskrivningen anser MHN att
de av staden praktiserade riktvärden för vibrationer och stomljud skrivs in i planen
som planbestämmelser. För vibrationer ska gälla max 70dBA (KB), vilket
motsvarar en vibrationshastighet om 0,1-0,3 mm/s. Motsvarande värde för
stomljud ska vara 30 dBA (SLOW).
I MKB:n för östra överdäckningen redovisas maxbullernivåer från
tunnelbanetrafiken, där bullerprognoser visar att maxbullernivån kommer att
överstiga de av riksdagen antagna riktvärdet om 70 dBA. MHN anser, mot
bakgrund av spårtrafikens betydelse för kommande bostadsbebyggelse inom
staden och att planeringen ska ske mot mer miljöanpassade transportsätt, att
skyddsåtgärder bör studeras för att kunna inrymma gällande riktvärden. En
möjlighet som bör studeras är att utöka överdäckningen mot öster och förse denna
med skärm mot tunnelbanans spår.
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Samlokalisering
MHN har tillstyrkt, i sitt utlåtande över programförslaget, ett fortsatt planarbete
under förutsättning att ett skyddsavstånd om cirka 50 meter beaktades mellan
arbetsområde och bostäder. Detta för att respektera möjligheterna att kunna
bedriva verksamhet inom arbetsområdet, enligt där gällande detaljplan.
Planförslagets mest östliga bostadsbebyggelse utmed Hägerstensvägen är belägen
på cirka 40 meters avstånd från arbetsområdet. MHN anser att en rimlig
skyddsåtgärd för bostadsbebyggelsen är att tilluften till bostäderna tas från
byggnadens södra sida.
Parkering
MHN efterlyste i programskedet en hög ambition vad som gäller parkeringsmöjligheter för cyklar. I liggande planförslag återfinns inga ambitioner för
cykelparkering. Befintliga cirka 25 stycken platser i anslutning till centrumanläggningen (under vägbron) bör kompletteras och anges i detaljplanen.
Återvinningsplats
Befintlig återvinningsplats vid parkeringen invid Hägerstens torg, vilken sannolikt
berörs av ändringar i planförslaget, förutsätts kunna finnas kvar i anslutning till
centrumområdet.
Stockholm Vatten
Stockholm Vatten har lämnat synpunkter enligt följande.
Övergripande
Dagvatten ska i första hand omhändertas på tomtmark. Är det inte möjligt eller
lämpligt att infiltrera, får dagvattnet efter fördröjning enlig VA-huvudmannens
anvisningar avledas från fastigheten.
Stockholm Vatten avgör var förbindelsepunkter ska placeras i enlighet med
Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen (ABVA), normalt 0,5 m från fastighetsgräns.
Garage förutsätts att ej byggas inom kvarteren.
Område vid Kv Oväder, längs Hägerstensvägen
Vattenförsörjning
Vattenanslutning kan beredas genom befintliga vattenledningar i allmän mark i
Hägerstensvägen.
Spillvattenledning
Spillvattenanslutning kan beredas genom befintliga spillvattenledningar i
allmän mark i Hägerstensvägen.
Dagvattenledning
Eftersom dagvattnet från området leds till kombinerad avloppsledning är det
viktigt att minimera dagvattenmängden till ledningsnätet.
Övrigt
Befintliga VA-ledningar genom kvarteret ska skyddas i ett U-område.
För att anpassa ledningsnätet till planerad stödmur kommer en ombyggnad av
spillvattenledningar att erfordras då befintligt ledningsnät söder om T-banan
delvis måste flyttas.
Fortum Infrastruktur
Fortum Infrastruktur har vid granskning noterat det inom detaljplaneområdet
finns befintliga distributionsledningar för fjärrvärme som på ett flertal ställen
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kommer att beröras av de planerade byggnationerna. I vilken grad
distributionsledningarna måste flyttas får klargöras i det kommande
detaljplanearbetet.
U-områden saknas för dessa ledningar och bör införas i plankartan. Om
ledningarna slutligen hamnar inom de nya fastigheterna som ska bildas bör
ledningsrätt upprättas till skydd för ledningarna.
Den nya bostadsbebyggelsen kan anslutas till befintliga ledningsnät för
stadsgas och fjärrvärme i och i anslutning till planområdet.
Ingen erinran vad det gäller fjärrkyla.
Fortum Distribution
Fortum Distribution anför att åtgärder i Fortum Distributions AB:s befintliga
anläggningar utförs efter beställning, samt bekostas av byggherren.
Planförslaget behöver kompletteras med ytterligare en plats för ny elnätstation.
Lämplig placering är på planerat P-platsområde längs Hägerstensvägen.
Inom planområdet finns ett antal befintliga elledningar som berörs och måste
flyttas om planen genomförs, vilket måste beställas i god tid för att påverkan på
omkringliggande nät blir så liten som möjligt.
För befintliga och nya ledningar som hamnar inom kvartersmark upprättas Uområde med servituts- och ledningsrätt.
Man yrkar på att följande text inkluderas i genomförandebeskrivningen:
Fastighetsägaren är skyldig att på anmodan upplåta ledningsrätt eller servitut
för Fortum Distribution AB: s anläggningar vilka omfattas av denna detaljplan.
Renhållningsförvaltningen
Renhållningsförvaltningen skriver i sitt remissvar att avståndet mellan
hämtfordon och insamlingspunkt inte ska vara större än 10 meter vid manuell
hämtning annars måste maskinell hämtning ske liksom vid tunga fraktioner.
Vägbanans bärighet och vändmöjligheter måste beaktas. Hämtfordon får inte
framföras genom backning.
Stockholms brandförsvar
har inget att erinra mot förslaget. Dock vill man bli remissinstans senast vid
byggsamråd för ny tunnelbanestation och bostäder.
Skönhetsrådet
Skönhetsrådet anför som svar på remissen:
Rådet konstaterar att området tål förtätning och att de delar av förslaget som
avser överdäckning av spårområdet och sträckningen längs Hägerstensvägen är
relativt okomplicerade ur stadsbildssynpunkt. Andra delar av planförslaget,
såsom kv Fader Bergström och naturmarken i anslutning nordost där om, finner
rådet mer problematiska. Enligt rådets uppfattning kan en minskad
exploatering i västra delen av planområdet till viss del kompenseras av lite
högre byggnadshöjder inom östra överdäckningen.
Skönhetsrådet avstyrker planförslaget i den del som avser kv Fader Bergström
och naturmarken norr där om men tillstyrker förslaget för övrigt för övriga
kvarter med nedanstående erinringar.
Området vid kv Oväder m fl, längs Hägerstensvägen
Att genom bebyggelse binda ihop Axelsberg med Örnsberg längs
Hägerstensvägen finner rådet vara en god stadsbyggnadsidé. Rådet vill dock gärna
se att flyglarna som går in i naturmarken kortas och att man minskar
byggnadshöjden längs sträckningen med en våning. Vidare bör särskild omsorg
läggas vid mötet mellan den nya bebyggelsen och den befintliga i kv Sovstugan
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som både är lägre och av en helt annan karaktär. Förgårdsmark bör ingå mellan
gata och byggnader.
Skanska
Skanska föreslår att det ena av de två förskolorna inom kv Fader Bergström
flyttas till kv Maja Myra alternativt till den västra delan av kv Ormens Pigor.
Motivet är att nuvarande planförslag medför en ur säkerhetssynpunkt
oacceptabel trafiksituation p g a trafikflöden på Selmedalsvägen.
Skanska anser vidare att en samordning måste ske av byggnadernas tillåtna
höjder i de två knutpunkterna på vardera sidan om bron vid Hägerstens allé och
Stjärnströms väg. Norr om bron, redovisar förslaget mellan de tre byggnaderna,
två meters höjdskillnad och söder om bron ca sex meter. Detta rimmar illa med
den sammanhållna takfotshöjd, som i övrigt redovisas i planförslaget.
AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)
SL har i princip inte något att invända mot den planerade exploateringen med
överdäckning av tunnelbaneanläggningen under förutsättning att nuvarande
biljetthall med entré och underliggande konstruktioner för
tunnelbaneanläggningen kan anpassas till den nya bebyggelsen. Det har även
framhållits att ansvarsfrågor för överdäckning av tunnelbanan måste lösas
mellan Stockholms kommun samt Stockholms läns landsting och SL innan
projektet kan genomföras.
Därutöver vill SL särskilt framhålla följande synpunkter och förslag till
förändringar på plankarta och i planbestämmelser.
Genomförandebeskrivningen
SL framhåller att, vid en 3D-fastighetsbildning, varken Stockholms läns
landsting eller SL ska vara fastighetsägare till den del som kommer att
innehålla tunnelbaneutrymmena. Stockholms läns landstings rätt till
tunnelbaneutrymmena skall på sedvanligt sätt säkerställas genom omvandling
av befintlig nyttjanderätt till officialservitut i samband med
fastighetsbildningen.
Beträffande östra överdäckningen ifrågasätter SL även om det i planen skall
ges möjlighet till 3D-fastighetsbildning, då den blivande fastigheten skall
upplåtas med tomträtt. Om så är fallet anser SL att beteckning för 3Dfastighetsbildning ska utgå.
Plankarta och -bestämmelser
Då tunnelbanan är en enskild anläggning skall den enskilda anläggningen vara
huvudanvändning och allmänna broar, gångstråk e t c vara en begränsning av
markens bebyggande. Det bör observeras att befintlig tunnelbana ligger i
markplanet och kommer att så förbli, om än överdäckad. De områden som
utlagts som broar av skilda arter skall i enlighet härmed ändras till stort T och
allmänna platsfunktionen säkerställs inom respektive område med exempelvis
en z-beteckning.
Beteckningar och bestämmelsetexterna för "BT" och "BC1T" ändras
beträffande "T" till exempelvis "Underbyggt med trafikområde för
tunnelbana". Beträffande beteckningen "BT" för den östra överdäckningen
anser SL att det ska övervägas om denna skall utgå och istället ersättas med
sedvanlig redovisning av användningsområdet.
I det på plankartan väster om den västra överdäckningen i Jungfru Lona
utlagda området för "Natur" saknas beteckningar och bestämmelser för
tunnelbaneanläggningen.
Under rubriken "Utformning" skall restriktionerna för tunnelbanan redovisas
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med "Lägsta nivå för schaktning, sprängning, pålning, borrning eller andra
ingrepp". På plankartan skall "cirkelsegment med nivåangivelse" redovisas.
Miljökonsekvensbeskrivning
För det pågående arbetet vill SL särskilt framhålla följande.
Tunnelbanan och dess anläggningar får anses utgöra ett så starkt allmänt
intresse som skall bedömas väga tyngre än det allmänna intresset av att bygga
bostäder m m.
Närheten till tunnelbanan ställer extra krav på utformningen av den nya
bebyggelsen med tanke på vibrationer, stomljud, luftljud och
elektromagnetiska störningar som kan alstras av tunnelbanetrafiken. Det måste
därför redan i planskedet utredas att planförslaget är så utformat att högsta
tillåtna värden för nämnda fenomen inte överskrids. Tunnelbanan måste
säkerställas och eventuella extra åtgärder som kan behöva vidtas måste göras i
de byggnader som avses anläggas intill och ovanpå tunnelbaneanläggningen.
SL påpekar att tunnelbanetrafikens buller har andra karaktäristika än för
vägtrafikbuller. Detta innebär att tunnelbanetrafikens bullerstörningar
uppträder även vid andra tider än vägtrafikbuller.
Planförslaget måste säkerställa att bebyggelsen placering uppfyller de av
samhället angivna riktlinjerna för skilda störningseffekter utan att extra
behöver vidtas vid tunnelbaneanläggningen.
Vad som avser risken för vibrationer måste detta utredas särskilt, och i
synnerhet i de fall bostäder byggs ovanpå eller nära spåren. Vid projektering av
lämpligt utformad grundläggning och stomkonstruktion av byggnaderna måste
även hänsyn tas till framtida trafikökningar och hastighetshöjningar samt
framtida försämringar genom en naturligt åldrad vagnpark och spåranläggning.

Fortsatt planarbete
SL anser att inga bostadsexploateringar inte skall föreslås som riskerar att
försvåra den regionala kollektivtrafikförsörjningen i sektorn.
SL anser att en utgångspunkt för det vidare detaljplanearbetet skall vara att inga
användningssätt och/eller exploateringar föreslås som riskerar att tunnelbanans
funktion och syfte som ett snabbt och komfortabelt kollektivtrafikmedel försämras.
I det vidare planarbetet förutsätts att av SL föreslagna förändringar utförs samt
att övriga utredningar omnämnda i planhandlingarna kommer till stånd och
redovisas för SL. SL förutsätter även att pågående avtalsförhandlingar slutförs i
god tid innan förevarande planförslag utställs.
Göran Hag, Projektutveckling
Göran Hag, Projektutveckling har vid granskning noterat att föreslagna
byggnader inom Östra överdäckningen (vid kv Gubben Noak) ej ryms inom
detaljplaneförslaget. De angivna plushöjderna för de aktuella pulpettakens
"högsta byggnadshöjd" är de som gäller för den lägre taklisten mot gård.
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