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Sammanfattning
Programmet syftar till att bidra till det bostadspolitiska målet om 140 000 nya
bostäder i Stockholm fram till år 2030, att förbättra kopplingen mellan
Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad samt att ta ett helhetsgrepp för att
stärka de offentliga funktioner som behövs när befolkningen ökar. Programmet
sändes ut på samråd 6/5 – 29/8 2014. Under samrådet har strax under 600
yttranden inkommit. Flertalet remissinstanser tillstyrker programförslaget men
framför synpunkter i sak, framför allt vad gäller påverkan på
rekreationsvärden, ekologiska värden och kulturhistoriska värden. De flesta
sakägare och övriga boende som framfört synpunkter önskar att
Hammarbyskogen bevaras och att Nytorps gärde förblir oförändrat.
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Med anledning av de synpunkter som framförts under programsamrådet
kommer följande frågor att studeras vidare i det fortsatta arbetet: det
ekologiska sambandet mellan Nackareservatet och Årstaskogen säkerställs på
ett tydligare sätt, konsekvenserna för de kulturhistoriska värdena analyseras
tydligare, gatornas funktioner och åtgärder för att förhindra genomfartstrafik
tydliggörs. Ett antal kompletterande utredningar görs: Parkprogram för
Nytorps gärde, Dagvattenutredning, Gröna strategier samt Kulturhistorisk
konsekvensanalys . Utifrån en sammanvägning av de motstående intressen som
går att utläsa ur samrådssynpunkterna och med stöd av dessa utredningar
föreslås ett antal förändringar av programmet.
Efter genomförda bearbetningar avser stadsbyggnadskontoret återkomma med
ett bearbetat program med förslag att programmet godkänns som underlag för
fortsatt detaljplanering.
Kontorets sammanfattande bedömning är att de inkomna synpunkterna kan
hanteras och studeras vidare i det fortsatta arbetet.

Bakgrund
Programmets syfte och huvuddrag
Programmet syftar till att bidra till det bostadspolitiska målet om 140 000 nya
bostäder i Stockholm fram till år 2030, att förbättra kopplingen mellan
Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad samt att ta ett helhetsgrepp för att
stärka de offentliga funktioner som behövs när befolkningen ökar.
Hur programsamrådet bedrivits
Programsamråd pågick under perioden 6/5 – 29/8 2014 . Information om
samrådet skickades ut som samhällsinformation till samtliga boende inom
programområdet med omnejd. Det skickades även ut enligt sändlista till
remissinstanser och berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen.
Samrådsförslaget visades i Tekniska Nämndhuset, på Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning, i Glashus Ett i Hammarby Sjöstad samt på
stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner. Annons om
programsamråd och samrådmöte publicerades i lokaltidningen Mitt i Söderort,
Hammarby-Skarpnäck den 6 maj 2014 samt i Direktpress Enskede/Årsta den 9
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maj 2014. Samrådsmöte hölls den 14 maj 2014 i aulan i Björkhagens skola, där
cirka 325 personer närvarade. Samråd har också skett i Stockholms stads
dialogpaviljong, som stod på plats i Björkhagen den 15-17 maj och i
Hammarbyhöjden den 12-14 juni.

Stadsbyggnadskontorets sammanvägda
ställningstagande
Redovisning av intressekonflikter, sammanfattande ställningstagande och
beskrivning av fortsatt arbete.
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Från de inkomna synpunkterna har främst intressekonflikter mellan behovet av
att möjliggöra nya bostäder och rekreationsmässiga och ekologiska värden
kunnat identifieras. Både för Hammarbyskogen och för Nytorps gärde har
starka reaktioner väckts mot förslaget att bygga nya hus. I Hammarbyskogen
handlar protesterna om ekologiska värden som försvinner, rekreationsmässiga
värden som försvinner, främst för barn som idag har mycket nära till skogen
och idrottsplatsen. Det finns också en konflikt kring den nya gatan som föreslås
dras genom området. Genom gatans föreslagna placering skärs de befintliga
bostäderna av från idrottsplatsen, skogen, skolan och parken. I det arbete som
pågått sedan samrådet har förslaget arbetats om för att ytterligare säkra det
ekologiska sambandet mellan Nackareservatet och Årstaskogen och för att
spara viktiga värdekärnor och våtmarker. På Nytorps gärde har protesterna
främst gällt de två föreslagna högre husen och gatornas placering mellan nya
hus och parken.
Med anledning av de synpunkter som framförts under programsamrådet
kommer följande frågor att studeras vidare i det fortsatta planarbetet:
Överdäckning av Hammarbyvägen
Studier för att dimensionera, finansiera och genomföra överdäcknngen har
påbörjats efter samrådet. Inga ändringar jämfört med samrådshandlingen
föreslås i detta skede. Stadsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanearbete för
överdäckningen inleds i samband med att programmet godkänns av
stadsbyggnadsnämnden.
Hammarbyskogen
Förslaget för bebyggelse i Hammarbyskogen har bearbetats efter samrådet,
utifrån inkomna synpunkter.
Det ekologiska sambandet
I det arbete som pågått sedan samrådet har förslaget arbetats om för att
ytterligare säkra det ekologiska sambandet mellan Nackareservatet och
Årstaskogen och för att spara viktiga värdekärnor och våtmarker. Inmätningar
av träd har gjorts i Hammarbyskogen för att identifiera värdefulla individer och
värdekärnor. I samråd med konsult har förslaget bearbetats för att spara en
större del sammanhängande skogsmiljö och våtmarker. En grön strategi som
visar hur det i detaljplaneskede går att arbeta vidare med att stärka det
ekologiska sambandet i samklang med de nya bostäderna har också tagits fram.
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Rekreation
I och med att en större sammanhängande del av Hammarbyskogen undantas
bebyggelse ökar också det rekreationsmässiga värdet jämfört med
samrådsförslaget. Stadsbyggnadskontoret föreslår vidare en flytt av
Hammarbyhöjdens IP närmare Hammarbybacken. Runt Hammarbyhöjdens IP
har rundbanor av samma mått som idag ritats in i programhandlingen.
Ny gata
Den nya gatan från Finn Malmgrens väg finns kvar i förslaget. Det gäller både
kopplingen till Kalmgatan och kopplingen ner till Hammarby Sjöstad. Gatan
har dragits om för att ta större hänsyn till det ekologiska sambandet. Vid Finn
Malmgrens väg föreslås gatan nu gå rakare in mot öster, vilket skapar ett större
avstånd mellan befintliga bostäder och den nya gatan. I det nya förslaget går
den nya gatan aldrig direkt utanför befintliga bostäder. Vidare föreslås en
ändrad dragning så att den nya gatan går mellan Solberget och Lejonberget.
Nya bostäder
De nya bostäderna ligger kvar som i samrådet, på västra sidan av den nya
gatan.
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Nytorps gärde
Ett program för Nytorps gärde tas fram i två steg: koncepthandling och
gestaltningsprogram. Avsikten är att föreslå hur Nytorps gärde kan utvecklas så
att de rekreationsmässiga värdena ökar och samtidigt planeras så att gärdet tål
den ökade användningen. Bebyggelsen på den västra delen av Nytorps gärde
har dragits tillbaka något så att den smalaste delen ökat från ca 70 till ca 100
meter för att kunna erbjuda ett generöst parkrum där ett offentligt
aktivitetsstråk tillgängliggör gärdet.
Övriga platser
På övriga platser föreslås endast smärre förändringar av programförslaget. En
antikvarisk konsekvensbeskrivning har tagits fram som redogör för
konsekvenser av att bebygga de föreslagna platserna. Den kommer att ligga till
grund för kommande detaljplanearbete.
Kontoret föreslår att förslaget ändras enligt detta. Programmet kompletteras
med följande utredningar:
• Program för Nytorps gärde
• Dagvattenutredning
• Gröna Strategier
• Kulturhistorisk konsekvensanalys
Stadsbyggnadskontoret bedömer att ovanstående revideringar innebär en
lämplig avvägning mellan olika intressen. Nästa steg i planprocessen är att ta
fram ett program som kan godkännas av stadsbyggnadsnämnden.

Inkomna synpunkter
Nedan redovisas en sammanfattning av inkomna synpunkter. För yttrandena i
sin helhet hänvisas till planakten för projektet, dnr 2012-10147. Planakten för
ärendet finns tillgänglig i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4.
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Statliga och regionala myndigheter och förbund
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ser mycket positivt på stadens ambitioner att utveckla
Hammarbyhöjden och Björkhagen och att detaljplaneringen föregås av ett
planprogram. Programmet utgör en bra grund för fortsatt detaljplanering.
Riskfrågor
Överdäckning av Hammarbyvägen
Länsstyrelsen anser generellt att det är olämpligt att däcka över transportleder
för farligt gods. Det behöver säkerställas att överdäckningen, med intilliggande
bebyggelse, utförs på ett sådant sätt att riskerna blir acceptabla samt att det tas
ett helhetsgrepp för Hammarbyvägen som omledningsväg. Överdäckningens
utformning vid Södra Länkens på- och avfarter måste studeras noga och
utrymningen från tunneln måste säkerställas.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande:
Synpunkten är noterad. Hammarbyvägens funktion, påverkan på Södra länken
och riskerna som är förknippade med en överdäckning kommer att studeras i
detalj under detaljplaneskedet.
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Markstabilitet
Frågan om markstabilitet behöver utredas vidare för all planerad bebyggelse
och detta bör redovisas inom planprocessen. Detta gäller även risken för ras
och skred i anslutning till den överdäckade Hammarbyvägen. Staden bör även
beakta att kommande klimatförändringar, till exempel i form av ökad
nederbörd som kan påverka markstabiliteten.
Synpunkten är noterad. Frågan utreds vidare under detaljplaneskedet.
Bostäder nära tunnelbanespåren vid Hammarbyhöjdens entré och vid
Björkhagens centrum
I riskutredning bör det redovisas om det finns skyddsräl längs med spåren förbi
de aktuella planområdena vid Hammarbyhöjdens entré och vid Björkhagens
centrum och om den kan förhindra olyckor med urspårade tunnelbanetåg.
Eventuella skyddsåtgärder vid urspårning bör säkerställas.
Synpunkterna är noterade. Frågan hanteras vidare i detaljplaneskedet.
Bostäder nära Hammarbydepån
Länsstyrelsen instämmer i framtagande av riskutredning för nya bostäder nära
SL:s tågdepå.
En större riskutredning för bostäderna längs Garagevägen hänvisas till
detaljplaneskedet. Det är högst troligt att det blir en och samma detaljplan för
dessa bostäder. Med tanke på den högre detaljeringsgrad som är möjlig att ha
i planskede är en riskutredning mer lämpad i det skedet.
Kulturmiljö
Programområdet berör inte något riksintresse för kulturmiljövården men
bebyggelsen i området har ändå stora kulturhistoriska värden. Markuskyrkan
med tillhörande kyrkotomt och några enstaka fornlämningar skyddas av
kulturmiljölagen.
Länsstyrelsen bedömer att en exploatering är möjlig inom området men
efterfrågar en utförligare redogörelse för den sammantagna påverkan på
kulturmiljön i programskedet så att påverkan på helheten kan bedömas.
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Flera av de planerade projekten berör områden som i en områdesanalys tillmätts ett mycket stort värde som Hammarbyskogen, området vid Hammarbyvägen, Nytorps gärde och Björkhagens centrum. Länsstyrelsen saknar dock en
redogörelse för hur de kulturhistoriska värdena tillvaratas. Här behöver
analysen utvecklas ytterligare. I Programbeskrivningen saknas de av
stadsmuseet blåklassade barnrikehusen i Hammarbyhöjden.
Programmet kompletteras med en kulturhistorisk konsekvensanalys.

Godkänt dokument - Jonas Claeson, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2015-05-18, Dnr 2012-10147

Fornlämningar
Inom området finns en fornlämning (RAÄ-nr Brännkyrka 137:1) i form av ett
gravfält och en övrig kulturhistorisk lämning (RAÄ-nr Stockholm 623) i form
av militäranläggningar. Hänsyn måste tas till fornlämningen. Vidare krävs
utredning om eventuella ytterligare fornlämningar.
De fornlämningar som finns inom programområdet berörs inte av
programförslaget, hänsyn anses därför vara tagen utan ytterligare
utredningar.
Förorenad mark
Inom planområdet finns 50 stycken objekt registrerade över eventuellt
förorenade områden. Hittills har nio stycken objekt riskklassats varav 4 stycken
har tilldelats riskklass 2 (stor risk för människors hälsa och miljö). De
riskklassade objekten ligger på följande fastigheter; Falsterbo 1, Godsvagnen 8,
Hammarbyhöjden 1: 1, Korphoppet 1, Trikåfabriken 4, 8, 9, 12 samt Tjockan
1. Eventuella åtgärder bör göras enligt Naturvårdsverkets riktlinjer och utföras
på ett långsiktigt hållbart sätt. Föroreningar inte ska byggas in och försvåra en
framtida eventuell saneringsåtgärd. Vid undersökningar och eventuella åtgärder
bör samråd ske med tillsynsmyndigheten.
Stockholms stad har redan i programskedet utrett vissa markföroreningar, det
gäller ett område kring Indianparken, en lekplats i Hammarbyskogen. Här har
marken renats. Övriga riskområden kommer att utredas i samband med att
marken detaljplaneläggs.
Naturmiljö
Länsstyrelsen instämmer i stadens bedömning att ett programgenomförande
försvagar de ekologiska sambanden men att spridningssambandet inte bryts.
Synpunkten är noterad.
Dagvatten
Länsstyrelsen delar stadens uppfattning att en dagvattenutredning måste tas
fram för hela området. Den begränsade kapaciteten i befintliga ledningar samt
ett förändrat framtida klimat är viktiga aspekter att ta med i utredningen.
En dagvattenutredning är framtagen.
Behovsbedömning
Länsstyrelsen delar stadens uppfattning att planens genomförande inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan.
Synpunkten är noterad.
Trafikförvaltningen
Förslaget ligger i linje med RUFS 2010 och särskilt strategin utveckla en
flerkärnig och tät region, där flera av åtagandena har bäring på programmet.
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Programområdet ligger också i vad som i RUFS klassas som regional
stadsbygd, med utvecklingspotential och i den centrala stadskärnan, dvs
områden med hög regional tillgänglighet som är lämpliga att förtäta.
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Grönstruktur
Det bör tydliggöras vilket grönområde av regionalt intresse som tas i anspråk.
Om det är Tyrestakilens nordvästra spets som avses, bör det framgå i
programmet att det är en grön kil och en grön värdekärna som påverkas.
Landstinget önskar en beskrivning av konsekvenserna. När grönområden tas i
anspråk för ny bebyggelse kan till exempel ekosystemtjänster stärkas genom att
de tas med i planeringen. Även konsekvenserna för den sociala
sammanhållningen i staden skulle kunna lyftas på ett tydligare sätt.
Programmet tar på ett bra sätt tillvara på möjligheterna att stärka den lokala
grönstrukturen genom parker och att tillgänggöra Nackareservatet. Detta bör
tydliggöras i kommande riktlinjer.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att programförslaget inte berör
Tyrestakilen. Däremot berörs värdekärnor som i Områdesanalysen beskrivs
som regionalt betydelsefulla. Programmet tydliggörs på den punkten.
Kollektivtrafik
Ett förtydligande önskas angående vilka busslinjer som avses i programmet.
Med nya bostäder kan busstrafiken komma att utökas.
Staden ser mycket positivt på att Trafikförvaltningen kan komma att utöka
busstrafiken i området. Diskussion kring detta bör föras i kommande skeden.
Programmets kapitel Områdesanalys bygger på den områdesanalys som togs
fram som underlag för programarbetet. Där finns information om vilka bussar
som avses.
Gång- och cykel
Gena, trygga, trafiksäkra och tillgängliga gc-vägar föreslås anordnas både till
befintliga tunnelbanestationer och busshållplatser inom programområdet.
Trafikförvaltningen förutsätter att hållplatserna inom området anpassas ur
tillgänglighetssynpunkt.
Synpunkten har noterats. I samband med att ändringar görs i trafikmiljön ses
tillgängligheten över. Målet är att följa Stockholms stads riktlinjer för
tillgänglighet.
Risk, buller & vibrationer
För kommande detaljplaner som angränsar till befintlig kollektivtrafik och
Hammarbydepån behöver utredningar tas fram för risk, buller och vibrationer.
Synpunkten har noterats. Frågorna utreds i detaljplaneskedet.
Planerad ny tunnelbana
I programområdets norra del finns ett förslag till arbetstunnel. Förslaget är i
dagsläget skissat med arbetstunnelmynning och etablering i grönytan söder om
Hammarbyvägen vid korsningen Hammarbyvägen-Hammarbybacken. I
området finns ledningstunnlar och ett befintligt påslag för en arbetstunnel som
leder ner till bergrum under Hammarbyhöjden. Hur en arbetstunnel för
tunnelbanan kan förhålla sig till dessa samt till övriga intressen inom området
ska studeras närmare. Trafikförvaltningen vill delta i det fortsatta planarbetet.
Den nya tunnelbanans sträckning bevakas i det kommande detaljplanearbetet.
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Storstockholms Brandförsvar
För att få till en god riskhantering bör samtliga identifierade riskkällor
redovisas och därefter beskrivas och vilka av dessa som bedöms kunna påverka
programområdet. Risker som inte bedöms kunna påverka programområdet i
någon större utsträckning behöver inte heller analyseras vidare i ett
detaljplanearbete, men för transparensens skulle bör detta ändå redovisas.
Samtliga riskkällor som SSBF har identifierat är: Nynäsvägen, Södra länken,
Hammarbyvägen, tunnelbanan, Hammarbydepån, Preem, Shell och OK-Q8 vid
Slakthusområdet, Johanneshovs industriområde och Mårtensdals
industriområde.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande: När Brandförsvarets inledande
behovsbedömning gjordes omfattade programområdet Blåsut, intill
Nynäsvägen. I samrådet har Blåsut tagits bort ur programmet, vilket gör att
riskkällor väster om Nynäsvägen ligger över 700 meter från närmaste
förslagna nya byggnad. Detta gäller OK-Q8, Shell och Preem vid Arenavägen
samt Johanneshovs industriområde. Avståndet är så stort att dessa objekt inte
borde innebära riskkälla för programområdet. För Mårtensdals
industriområde pågår byggnation och planering, som kommer att förändra
riskbilden. Det gäller främst fastigheten Mårtensdal 6, med en antagen men
överklagad detaljplan för kontor. Stadsbyggnadskontoret ser det därför
lämpligt att analysen av dessa risker görs i ett senare skede, när betydelsen av
de nya husen är tydligare.
För farligt-godsleder som är belägna inom 150 meter bör en riskbedömning/
riskanalys tas fram. Analysens detaljeringsgrad bör spegla den bedömda
risknivå som riskkällan tillför, dvs. hög risk bör leda till en detaljerad analys
och vice versa.
Synpunkten har noterats. Frågan hanteras i detaljplaneskedet.
Om en riskkälla bedöms kunna ge förhöjda risknivåer inom programområdet
kan det inom ramen får programmet utföras en riskanalys/riskbedömning för
detta. Denna riskanalys kan sedan nyttjas för samtliga planområden som ligger
i närheten av riskkällan, vilket kan ge en mer jämbördig nivå i bedömningen av
risk för olika detaljplaner inom programområdet. Som exempel kan här nämnas
SLs centrallager och verkstad. Det bör även beaktas hur flera riskkällor
tillsammans påverkar programområdet, så kallad kumulativ effekt.
De platser vid SL:s centrallager och verkstad (längs Garagevägen) som
föreslås för ny bebyggelse kommer troligen att ingå i en och samma detaljplan,
vilket gör det lämpligt att genomföra en riskanalys för Hammarbydepån i
detaljplaneskede.
Brandförsvaret ser gärna att det vid ett program omnämns räddningstjänstens
möjlighet till räddningsinsats. Viktigt är framkomlighet och åtkomlighet för
räddningsfordon och åtkomst av brandvatten.
Räddningstjänstens möjlighet till räddningsinsats kan kommenteras i
programmet.
Trafikverket
Bebyggelseplaneringen bör följa trafikförvaltningens riktlinjer gällande
avstånd till närmsta station eller busshållplats. Det är viktigt att kapaciteten i
tunnelbanesystemet säkerställs i samband med exploateringen. Utbyggnaden
bör därmed ske i den takt som är möjlig ur kapacitetshänsyn. Djupare trafik-,
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risk och bullerutredningar som analyserar konsekvenserna av exploateringen
behövs. Utredningarna bör ta hänsyn till all tillkommande bebyggelse, ett
helhetsgrepp.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande: Programmet ligger inom ett
område som är väl försörjt med kollektivtrafik. Förutsättningarna kommer
ytterligare att förbättras när tunnelbanans blå linje är fullt utbyggd år 2025.
Stadsbyggnadskontoret arbetar utifrån det politiska uppdraget att planlägga
för 40 000 bostäder till 2020 respektive 140 000 bostäder till 2030.
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Bebyggelse som planeras ovanför Södra Länken och dess anslutningsramper
får inte påverka Södra Länkens funktion vilket måste säkerställas och särskilt
studeras. Överdäckningen av Hammarbyvägen påverkar anslutningen till Södra
Länken. Hammarbyvägen är också sekundär transportled för farligt gods. Inom
säkerhetskonceptet för Södra länken har Trafikverket att säkerställa att
utrymning kan ske utan att hinder finns om Hammarbyvägen förläggs i tunnel.
Södra Länken ska hanteras i den fortsatta riskbedömningen.
Mer detaljerade trafik-, risk- och bullerutredningar kommer att tas fram i
samband med de efterföljande detaljplanerna. I planskede kommer Södra
Länken och dess funktion att beaktas.
Innan planarbetet går vidare bör det göras en flyghinderanalys så att berörd
flygplats ges möjlighet att yttra sig. LFV utför flyghinderanalyser samt prövar
om det tilltänkta objektet utgör skada på LFV:s egen utrustning för navigation,
övervakning och kommunikation.
Programområdet ligger inte inom Bromma flygplats influensområde.
Angående höjdbegränsningar så föreslås ingen ny byggnad få högre plushöjd
än det redan existerande teletornet som står på adress Kalmgatan 37 A.
Stadsbyggnadskontoret anser därmed inte att en flyghinderanalys behöver
genomföras.
Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra.
Kommunala nämnder, bolag och förvaltningar
Skarpnäcks stadsdelsnämnd, beslut 2014-08-28
Reservation (MP), (S) och (V).
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutade godkänna förvaltningens förslag till
beslut och anförde därutöver följande:
Allianspartierna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd instämmer i förvaltningens
välformulerade synpunkter, och anser att det föreliggande programförslaget
lyckas mycket väl i ambitionen att ta det positiva helhetsgrepp över byggnation
i Hammarbyhöjden och Björkhagen som stadsdelsnämnden tidigare efterfrågat.
Att vi nu kan ta ett samlat grepp över planeringen av bostäder, parker samt
utbyggnad av kommunal och kommersiell service i området är oerhört positivt.
Programmet föreslår en väl avvägd balans mellan behovet att möta den
växande stadens behov med en förädling av stadsdelens naturvärden. Vi ser
fram emot att kunna välkomna tusentals nya stockholmare till vår stadsdel
samtidigt som närmare 80 procent av parkmarken på Nytorps gärde kan
bevaras och utvecklas till en ännu mer attraktiv stadspark med platser för
spontanidrott, bad och rekreation.
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En särskilt angelägen del av programmet är möjligheten att bygga bort den
barriär som Hammarbyvägen idag utgör mellan stadsdelarna Hammarbyhöjden
och Sjöstaden. Stadsdelsnämnden vill därför understryka vikten av att denna
del av programmet genomförs, då överdäckningen av Hammarbyvägen är
nyckeln till en bättre boendemiljö och enklare kommunikationer för alla de
som bor i stadsdelen. Därutöver är möjligheten att anlägga en grön park ovanpå
överdäckningen en viktig del i bevarandet av det gröna spridningsstråket
mellan Nackareservatet och Årstaskogen. Exploateringskostnaden för en
överdäckning borde kunna täckas genom markintäkter från andra delar av
programområdet.
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Förbindelsen med andra näraliggande stadsdelar såsom Dalen, Blåsut,
Johanneshov och den blivande Söderstaden bör undersökas närmare, så att
rörligheten mellan stadsdelarna kan öka. Stadsdelsnämnden vill också förorda
att programmet fördjupar arbetet med att utveckla områdets handel och
restaurangnäring, särskilt när det gäller Björkhagens centrum och Finn
Malmgrens plan, för att kunna möta behoven från en större befolkning.
Gestaltningen av den nya bebyggelsen bör knyta an till den byggnadsstil och
arkitektur som präglar stadsdelarna idag. Planering för en ökad turtäthet på
tunnelbanans linje 17 bör också påbörjas snarast möjligt.
Förvaltningens tjänsteutlåtande
Förvaltningen anser att programförslaget ger en bra bild över var det är möjligt
att bygga nya bostäder och hur befintliga grönområden och parker kan bevaras
och utvecklas för att bli än mer attraktiva och anpassade efter en växande
befolkning. Förvaltningen har inga invändningar i stort mot de tre större
områden som föreslås bebyggas.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande: Stadsbyggnadskontoret ser också
vikten av att säkerställa en överdäckning över Hammarbyvägen.
Finansieringen av överdäckningen liksom tekniska förutsättningar och trafik
behöver säkerställas inför en detaljplaneläggning. Möjligheten att i detta skede
utveckla förbindelserna med andra stadsdelar västerut minskade när Blåsut
togs bort ur programområdet. Frågan kommer att hanteras, men måste
avvakta planeringen kring Slakthusområdet. Programmet hanterar frågor som
kan styras i detaljplan. Stadsbyggnadskontoret kan skapa möjligheter för
utvecklad handel och restaurangnäring, men att styra innehållet ligger utanför
myndighetsansvaret.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, beslut 2014-08-26
Reservation (MP) och (V).
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade att avslå förvaltningens förslag att
utreda förutsättningarna för flytt av Nytorpsskolan till Nytorpsgärde i syfte att
bygga bostäder på skoltomten samt i övrigt bifalla förvaltningens förslag till
beslut.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade att därutöver anföra följande:
Hammarbyskolan Södra, fd. Nytorpsskolan, är en skola med ungefär 180
barn i 11 klasser. Renovering och upprustning av skolan pågår i dagsläget
och beräknas vara klart omkring år 2015/2016. Att riva en välfungerande
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och nyrenoverad skolbyggnad för att bygga upp en ny skola ett hundratal
meter bort förefaller därmed svårmotiverat och framstår som ett stort
resursslöseri. Vi anser därför att denna del av förvaltningens förslag bör
utgå.
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Förvaltningens förslag till beslut
Tillstyrka programmet under förutsättning att:
- Det ekologiska sambandet mellan Årstaskogen och
Nackareservatet kan säkerställas.
- Placering och utformning av byggnaderna vid överdäckningen utreds
vidare.
- Utredningar och analyser görs för att Hammarbyskogens ekologiska
värden ska få så liten negativ påverkan som möjligt av exploateringen.
- Utreda förutsättningarna för flytt av Nytorpsskolan till Nytorps gärde
och bygga bostäder på skoltomten.
- Utreda om delar eller hela programområdet kan miljöprofileras.
Hammarbyskogens ekologiska spridningsfunktion till Årstaskogen samt
rekreationsintressen i och kring Nytorps gärde är några viktiga aspekter som
nogsamt behöver avvägas mot behovet av bostäder. Förvaltningen bedömer att
med noggranna och fördjupade studier av hur intrånget i Hammarbyskogen ska
genomföras utan att spridningsfunktionen till Årstaskogen bryts samt med den
satsning på rekreativa intressen som föreslås och som kommer tas fram i
parkprogram för gärdet ger programförslaget stora möjligheter till att bidra till
en hållbar stadsomvandling.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande: Det ekologiska sambandet utreds
mer detaljerat inför att programmet ska godkännas. En särskild utredning, som
garanterar att sambandet blir kvar samt för resonemang och föreslår åtgärder
för ekosystemtjänster och grönytefaktor, ska tas fram. För att minimera
sprängningar i Hammarbyskogen föreslås att parkering placeras under
Hammarbyhöjdens IP. Det är ett bra förslag att återanvända träd som
lekredskap i parker, synpunkten förs vidare till kommande planering.
Placering och utformning av byggnaderna vid överdäckningen kommer att
utredas vidare i detaljplaneskede. Stadsbyggnadskontoret ser positivt på att
hela eller delar av programområdet miljöprofileras, men det är inte en fråga
som stadsbyggnadskontoret beslutar om. Gatans sektion kommer att ses över i
det fortsatta arbetet.
Överdäckning av Hammarbyvägen
Byggnadernas placering och utformning vid överdäckningen av
Hammarbyvägen bör studeras vidare i detalj för att så mycket skogsmark som
möjligt ska kunna bevaras, t.ex. kan byggnaderna skjuta ut på överdäckningen
istället för upp i skogsmarken. Grönytefaktorn är ett verktyg som bör användas.
Synpunkten är noterad. Byggnadskroppar kan inte skjutas ut över
överdäckningen av riskskäl, utan måste placeras vid sidan av överdäckningen.
Programmet anger redan att grönytefaktor ska användas i den fortsatta
planeringen.
Hammarbyskogen
Det behövs utredningar för hur intrånget i Hammarbyskogen ska genomföras
med så liten påverkan på skogen som möjligt. Schaktning och sprängning av
marken bör minimeras. De ekologiska analyser som ska göras bör även inne-
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fattar byggfasen. Trädens rotsystem är känsliga för hydrologiska förändringar.
De större träd som behöver tas ner bör återanvändas som lekredskap i de parker
som planeras. Den nya väg som planeras genom Hammarbyskogen bör anpassas för låga hastigheter och inte ta mer naturmark i anspråk än nödvändigt.
Synpunkterna har noteras. Gatans sträckning och utformning studeras vidare
under programskedet. Förslaget att placera parkeringen under
Hammarbyhöjdense IP är ett sätt att undvika sprängningar i
Hammarbyskogen. Övriga frågor hanteras i detaljplaneskedet.
Miljöprofil
För att sätta fokus på de viktiga ekologiska frågorna bör en markanvisningstävling med miljöspets utlysas för området kring Hammarbyskogen. Tävlingskriterierna kan även innefatta låg energianvändning och egengenerering av
energi från till exempel sol.
Synpunkten har noterats. Markanvisningar ligger på exploateringskontorets
ansvar och är inte en fråga som stadsbyggnadskontoret förfogar över.
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Nytorps gärde
Nämnden motsatte sig förvaltningens förslag att flytta skolan för att på platsen
bygga bostäder.
Stadsbyggnadskontoret tycker att förslaget att flytta Nytorpsskolan till Nytorps
gärde i syfte att bygga bostäder på skoltomten är en intressant idé och för en
dialog med utbildningsförvaltningen i frågan.
Skola och förskolor
Vid nybyggnation av skolor och förskolor anser förvaltningen att den
ekvivalenta trafikbullernivån inte ska överstiga 55 dBA på skol- eller
förskolegården. På de platser där trafikbullernivån riskerar att överskridas tas
det upp som en förutsättning för det fortsatta detaljplanearbetet. Med 800-900
elever kommer skolgården i Hammarbyskogen behöva hårdgjorda ytor. Det är
viktigt att grönska bevaras så långt möjligt att spridningsvägarna mot
Nackareservatet ska kunna upprätthållas. En ny förskola vid Galgbacken
behöver anpassas till ambitionen att stärka den ekologiska spridningszonen
över Gullpigan och Galgbacken. Hur det ska göras behöver studeras vidare i de
ekologiska analyserna.
Riktlinjer för trafikbuller på skol- och förskolegårdar har beaktats i
programmet. Avgränsningen av skoltomten i Hammarbyskogen studeras i
närmare i detaljplaneskede. Träd på skoltomten kommer att skyddas i en
kommande detaljplan. Galgbacken och den föreslagna förskolan där ingår i de
analyser av det ekologiska sambandet som genomförs.
Parkering
Förvaltningen föreslår att alla parkeringsplatser för exploateringen i
Hammarbyskogen förläggs under Hammarby bollplan.
Parkering kommer att förläggas under Hammarby IP i den utsträckning det är
möjligt.
Energi
Nyproducerade byggnader bör utformas så att de lämpar sig för installation av
solceller eller solfångare. Optimal utformning är tak i syd/sydvästläge med en
taklutning på 25 – 45 grader.
Synpunkten är noterad och hänvisas till detaljplaneskedet.
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Trafikkontoret
Programmet bör redovisa önskad utveckling på lång sikt även för privat mark
och bör även innefatta en utveckling av Dalens sjukhusområde som en del av
utvecklingen kring Nytorps gärde. Programmet bör utökas till att även omfatta
Hammarbybacken och den del av Nackareservatet som ligger inom
Hammarbyhöjden där området kring Lilla Sickla gård kan utvecklas för
rekreation.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande: Avgränsningen av programmet,
både geografiskt och tematiskt, är en fråga för stadsbyggnadskontoret att
avgöra. Stadsbyggnadskontoret anser det viktigt att programmet hanterar
frågor som är realistiska och genomförbara. Därför redovisas i programmet
frågor som stadsbyggnadskontoret råder över, eller där överenskommelser har
gjorts med andra förvaltningar eller fastighetsägare/tomträttshavare.
Utvecklingen av Dalens sjukhusområde är redovisad i programmet, det
kommer även i framtiden att användas för vård, som sjukhus. Det är en
funktion som har stor vikt i en växande stad. Mark där inga planändringar
kommer att ske, som Hammarbybacken och Lilla Sickla gård, har lämnats
utanför programområdet. Gällande detaljplaner hindrar inte en utveckling av
dessa områden för rekreation.
Park och Natur
Programmet bör tydligare redovisa var de gröna sambanden finns och bryts och
hur detta ska kunna kompenseras. Ytterligare åtgärder från den områdesanalys
som togs fram inför programarbetet bör ingå och beskrivas i programmet.
Programmet bör beskriva hur respektive förskola kan uppfylla riktlinjer och
krav för god utemiljö.
Bedömningen är att det ekologiska sambandet inte bryts. En särskild
utredning, som garanterar att sambandet blir kvar samt för resonemang och
föreslår åtgärder för ekosystemtjänster och grönytefaktor, ska tas fram.
Programmet har tillgodosett behovet av förskoleplatser utifrån den förslagna
nya bebyggelsen. De föreslagna förskolorna är placerade på platser där det
finns stor flexibilitet i hur utemiljön hanteras. Frågan förs vidare till
detaljplaneskedet.
Trafik
Att göra cykel till att attraktivt färdmedel förutsätter att cykelbana byggs ut
längs Finn Malmgrens väg och Garagevägen och andra huvudcykelstråk där
cykling idag sker i blandtrafik. Plats i gaturummet bör ges till samtliga
trafikslags utrymmesbehov före långtidsuppställning av fordon. Hammarby IP
är en plats där parkering kan samlas och samutnyttjas och programmet bör
kompletteras med flera sådana platser, t.ex. vid Nytorps gärde, i anslutning till
bad och fotbollsplaner, och också ha en uppfattning om storleksordningen för
sådana anläggningar.
Finn Malmgrens väg och Garagevägen är båda utpekade huvudstråk för cykel.
Stadsbyggnadskontoret är mycket positiva till att trafikkontoret vill bygga ut
cykelbanorna längs dessa gator. Samlade garagefunktioner under Nytorps
gärde kan vara möjligt om infart kan ske från Åstorpsringen.
Stadsbyggnadskontoret anser det olämpligt att samla denna funktion under
badet eller idrottsytorna, eftersom det skulle bidra till ökad trafik vid Nytorps
gärde.
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Avfall
Avfallshanteringen ska ske med maskinella system. Lösningar som kräver
samordning i större områden måste initieras i ett tidigt skede. Trafikkontoret
ser gärna att det planeras för stationär sopsug.
Synpunkten är noterad. Frågan hanteras i detaljplaneskedet.
Belysning
Belysningsfrågor ska ha särskilt fokus på trygghet och säkerhet vid planering
av nya vägdragningar för olika trafikslag men också vid kompletteringar i de
befintliga näten.
Synpunkten är noterad. Frågan hanteras i detaljplaneskedet.
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Drift och kommunalteknik
Ytor för snöupplag, maskinuppställning och extramaterial måste planeras in.
Synpunkten är noterad. Nya gator i programområdet dimensioneras utifrån
behovet av snöupplag. I övrigt hänvisas frågorna till detaljplaneskedet.
Överdäckning av Hammarbyvägen
Den tekniskt komplicerade lösningen med överdäckning av Hammarbyvägen
behöver studeras vidare och trafikutredningen bör kompletteras med en
förslagssektion för lokalgata. Kompletteringar i gatunätet som ändrad
utformning av korsningar till följd av överdäckningen bör också översiktligt
redovisas i programmet. Att se över befintligt övergångsställe över
Hammarbyvägen ska tas med som en förutsättning i aktuella detaljplaner som
följer.
Överdäckningen av Hammarbyvägen studeras vidare i detaljplaneskedet.
Exploateringskontoret utreder löpande sektioner inför genomförandet. De
korsningar som berörs av överdäckningen är redovisade på de
situationsplaner som finns i programmet. Befintligt övergångsställe över
Hammarbyvägen behöver ses över omgående, när detaljplanearbetet inleds
görs det under förutsättning att Hammarbyvägen däckas över, vilket innebär
att övergångsstället helt ändrar karaktär.
Den föreslagna bebyggelsen bryter i princip helt av det gröna sambandet
mellan Nackareservatet och Årstaskogen som går via Hammarbyskogen. Som
kompensation för detta skulle stråket via GulIpigan-Galgbacken kunna
utvecklas. Noggranna studier av hur bebyggelse och vägar ska
placeras/utformas bör göras redan innan planskedet så att inte båda stråken går
förlorade. Det är också viktigt att landskapet med bergsbranten är fortsatt tydlig
mellan bebyggelsen och att berget inte byggs in helt.
Se kommentar ovan angående ekologiskt samband.
Hammarbyskogen
Trafikutredningen bör kompletteras med en schematisk redovisning av hur den
nya vägen skulle kunna anpassas i terrängen. Den nya vägen ska klara god
tillgänglighet med vilplan där så erfordras. Där gångbanans lutning överstiger
1:20 ska plant vilplan utanför entréer anordnas på fastighetsmark. Programmet
bör också föreslå en gatuutformning baserat på uppskattat behov för olika
trafikslag och funktioner. Denna etapp medför ett stort ingrepp i naturmiljön.
Komplettering i det gröna, kan här göras genom att stråket GalgbackenGullpigan ges större utrymme. Utformningen av parken direkt norr om Finn
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Malmgrens väg med placering av byggnader för idrott är mycket viktig att
studera. Detta är en viktig entré till både Nackareservatet, idrottsplatsen och
Hammarbybacken för de som kommer med tunnelbana.
Hur gatan kan anpassas till terrängen studeras i kommande detaljplaner.
Staden eftersträvar alltid att tillgänglighetskraven uppnås. Programmet
kompletteras med beskrivningar av gatans utformning och användning.
Utformningen av parken norr om Finn Malmgrens väg studeras i
detaljplaneskedet.
Angående stråket Galgbacken – Gullpigan, se kommentar ovan angående
ekologiska samband. Den föreslagna förskolan i Galgbacken placeras inte där
sambandet är starkt.
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Nytorps gärde
För tillgängligheten till grönstrukturen och för de visuella sambanden är det
viktigt att dalstråket Dalenparken/Dalens allé - Nytorps gärde tillvaratas och
utvecklas istället för att byggas igen. För att gatorna ska upplevas som gröna
stråk krävs att de är minst 30 m breda.
Synpunkten är noterad.
Kvarteret närmast Åstorpsringen bör tas bort från programmet. Stadsmässighet
kan uppnås genom god utformning av parkens entré från detta håll. Den västra
sidan av Åstorpsringen med Dalens sjukhusområde kan utvecklas och bidra till
ökad stadsmässighet och en mer trafiksäker gatumiljö. Programmet bör
kompletteras med en forslagssektion för Åstorpsringen med dess förändrade
utformning. Programmet bör kompletteras med Ulricehamnsvägens
fordonsflöde.
Kvarteret ger ett stort tillskott i antal bostäder och kommer inte att tas bort.
Parkens placering kan tydliggöras i den bebyggda miljön. Den västra sidan av
Åstorpsringen är reserverat för vårdverksamhet. En principsektion av
Åstorpsringen tas fram i programhandlingen. Den detaljeras vidare i
detaljplaneskedet. Gatornas utformning och flöden kommer att studeras vidare.
Höga hus påverkar parkmiljöer utifrån vind, skugga och visuellt avtryck vilket
behöver hanteras i det fortsatta arbetet. Gångfartsområden behöver stöd i sin
utformning som bör diskuteras på detaljplanenivå. Däremot bör programmet
kompletteras med en förslagssektion baserat på bedömt behov.
Synpunkterna har noterats. Gatorna på Nytorps gärde ska studeras vidare.
Söder om gärdet skulle trafikkontoret vilja se ett förslag där den nya gatan
läggs mellan nya och befintliga hus vid Fyrskeppsvägen som idag har sina
entréer mot parken. En tydlig gräns mellan park och bebyggelse kan i så fall
skapas av en gång- och cykelväg.
Stadsbyggnadskontoret anser det inte lämpligt att lägga den nya gatan mellan
nya och befintliga hus. Den främsta anledningen är att situationen för de
befintliga lägenheterna blir kraftigt försämrad, med gator på båda sidor och
risk för förhöjda bullernivåer som följd.
Förtätning i befintliga bebyggelsestrukturer
För att stärka Hammarbyhöjdens entré föreslås att gatumiljön ses över till
förmån för gång, cykel och vistelse.
Synpunkten är noterad.
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Platsen Sparrmansvägen/Olaus Magnus väg bör inte bebyggas. Hela stråket
Olaus Magnus väg, vidare Sparrmansvägen och Finn Malmgrens väg mot
centrum bör utformas till förmån för gående och cyklister. Separerade
cykelbanor bör byggas ut utmed alla huvudstråk i området.
Synpunkten har noterats. Ny bebyggelse hindrar inte att stråket utvecklas till
förmån för gående och cyklister. Stadsbyggnadskontoret tycker att det är
positivt att trafikkontoret vill bygga cykelbanor i området.
Platsen vid Petrejusvägen bör inte bebyggas. Det är denna typ av gröna
mellanrum kring höjdpartier som ger Hammarbyhöjden dess karaktär.
Synpunkten har noterats. Det finns gott om gröna mellanrum kring höjdpartier
i Hammarbyhöjden och stadsbyggnadskontoret tror inte att stadsdelens
karaktär går förlorad för att platsen vid Petrejusvägen bebyggs. Programmet
kommer också att kompletteras med en antikvarisk konsekvensanayls.
Möjligt att utreda förtätning vid Åstorpsringen, men parkstråket söderifrån är
viktigt att bevara och än mer knyta ihop med Dalenområdet.
Synpunkten är noterad.
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Exploateringsnämnden, beslut 2014-08-28
Exploateringsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på
programremiss för stadsdelarna Hammarbyhöjden och Björkhagen, samt
godkänner kontorets förslag till reviderat utredningsbeslut omfattande 10 mnkr.
Exploateringskontorets synpunkter
Kontoret ser positivt på den föreslagna bebyggelsen. Dock behöver flera frågor
utredas ytterligare för att säkerställa genomförbarheten i projektet.
Gator, dagvattenhantering och geologi i hela programområdet behöver utredas
vidare. Husens placering vid Nytorps gärde behöver studeras vidare eftersom
föreslagen bebyggelse kräver att ledningar behöver läggas om vilket kan
medföra fördyringar av projektet. Här behöver också både gator och hus
anläggas på pålar eftersom marken till största delen består av ett mäktigt
lerlager över fast mark.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande: frågorna hanteras både under det
vidare programarbetet och under detaljplaneskedet.
I Hammarbyskogen behöver framför allt gator studeras vidare och troligtvis
byggas ut i ett tidigt skede. Här är grundläggningsförhållandena bättre men å
andra sidan krävs omfattande sprängningsarbeten för att bygga ut gata från
Hammarbyvägen mot Kalmgatan och ner mot Hammarby Sjöstad. I berget
finns redan idag anläggningar för Södra länkens tunnlar och Stockholm vattens
reningsverk. Närheten till Telias teletorn gör också att genomförbarheten måste
studeras vidare. Dessutom planeras ytterligare tunnlar för T-banans förlängning
till Nacka och för Stockholm Vatten vilket kan påverka föreslagen utformning
av bebyggelsen.
Synpunkterna har noterats. Frågorna kan hanteras i detaljplaneskedet.
Överdäckningen av Hammarbyvägen kan troligtvis inte finansieras enbart med
inkomster från försäljning av mark närmast vägen och kräver dessutom en
samordning i tid med Hammarby Sjöstadsprojektet. För att säkra
genomförbarheten krävs också en planering tillsammans med
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fastighetsägarna/tomträttshavarna i arbetsområdet norr om den tänkta
överdäckningen. Detta projekt ligger längre fram i tiden och behöver drivas
som ett särskilt projekt.
Stadsbyggnadskontoret inser komplexiteten i frågan, men påpekar att projektet
ur stadsbyggnadssynpunkt måste prioriteras. Överdäckningen är kärnan i
tanken att knyta ihop stadsdelarna Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad
på ett tydligare sätt. Den bidrar också till att skapa bättre miljöer för de
boende i Hammarbyhöjden, genom att kraftigt minska buller och
luftföroreningar. Stadsbyggnadskontoret uppmanar därför
exploateringskontoret att påbörja utredningar snarast.
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Idrottsförvaltningen
Idrottsförvaltningen anser att idrottsområdet för Nytorps bollplan framöver ska
vara kvar i samma omfattning som idag som en idrottsyta på Y-mark. Området
kan utvecklas med ett innehåll som till exempel en 7-manna konstgräsplan, utegym, beachvolleybollplan och streetbasketboll.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande: det är stadsbyggnadskontorets
intentioner att Y-marken ska finnas kvar i samma omfattning som idag.
Programmet tydliggörs på den punkten.
Förvaltningen anser att det behöver planeras för två nya
konstgräsfotbollsplaner (minimum 7-mannaplaner), en vid Hammarbyhöjdens
idrottsplats och en vid Nytorps gärde. Om Sjöstadens 7-mannaplan i kvarteret
Lagunen försvinner behövs ytterligare en 7-mannaplan i Hammarbyhöjden.
Utrymmet vid Hammarbyhöjdens IP är kraftigt begränsat och marken är
dessutom kuperad. Det är stadsbyggnadskontorets uppfattning att en
sjumannaplan inte ryms på platsen. Inom ramen för programarbetet kan andra
platser för en sjumannaplan diskuteras. På Y-marken på Nytorps gärde
kommer idrottsförvaltningen ha rådighet över vilka funktioner som placeras.
Stadsbyggnadskontoret ser risker med att placera just en konstgräsplan på
gärdet. Dels behöver en sjumannaplan, såväl som en elvamannaplan, nät eller
staket, vilket motverkar uppfattningen av gärdet som en öppen yta med stor
rymd. Dels bidrar konstgräsplaner till ökad biltrafiken i närområdet, något
som stadsbyggnadskontoret kraftfullt vill motverka.
Förvaltningen ser det som viktigt att både 11- manna fotbollsplanen och
rundbanorna för friidrottsverksamhet på Hammarbyhöjdens idrottsplats blir
kvar. Den föreslagna löpslingan runt Hammarbyhöjdens IP är inte någon
ersättning för den befintliga friidrottsanläggningen på idrottsplatsen. Det
kommer att behöva uppföras två fullstora idrottshallar inom Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning fram till 2022.
Synpunkten har noterats. Det finns inga hinder för att ha kvar en 375 meter
lång rundbana runt bollplanen.
Kulturnämnden, beslut 2014-08-26
Reservation (S), (MP) och (V).
Kulturnämnden beslutade att godkänna kulturförvaltningens (Stockholms
stadsmuseums) svar på remissen och att därutöver anföra
Vi anser att det är viktigt att väga in de kulturhistoriska bedömningarna då
en stad i utvecklas så snabbt som Stockholm. Kulturnämndens uppdrag är
att ta ställning till detaljplaner utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv och
utifrån gällande lagstiftning i plan- och bygglagen och miljöbalken. Vi tar i
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kulturnämnden i och med detta beslut inte ställning till detaljplanen som
helhet, utan skickar med kulturförvaltningens synpunkter till en senare,
sammanvägd bedömning, i stadsbyggnadsnämnden och
kommunfullmäktige.
Kulturförvaltningens förslag till beslut
• att i huvudsak tillstyrka den del av programmet som berör
Hammarbyhöjden
• att avstyrka bebyggelse vid Galgbacken
• att avstyrka den del av planen som berör Nytorpsgärde
• att avstyrka förtätning vid Björkhagens centrum
och i övrigt överlämna och åberopa förvaltningens
synpunkter.
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Ny bebyggelse kan prövas vid överdäckningen vid Hammarbyvägen, i
Hammarbyskogen samt i flera förslag till förtätning. Förvaltningen anser att
exploateringen av Nytorps gärde inte är möjlig i föreslagen omfattning och
föreslagna höghus vid gärdet är olämpliga och avviker från ett värdefullt
stadsplanemönster. Gärdet har historisk hävd med synliga fornlämningar och
äldre odlingslandskap. Förtätningen av Björkhagens centrum skulle förvanska
kulturhistoriska och arkitektoniska värden och är inte möjlig. Förskolan vid
Galgbacken skulle göra intrång i historisk mark.
Synpunkterna är noterade och bemöts nedan.
Överdäckning av Hammarbyvägen
Bebyggelse kan prövas på naturmarken mellan Hammarbyvägen och
Hammarbyhöjden. Delar av naturmarken och branten har karaktäristiska drag
med höga furor och hällar som bör beaktas vid en nyexploatering. Det är
viktigt att naturmarken och förkastningsbranten även fortsättningsvis kan
upplevas från Hammarbyvägen. Radiolänktornet kräver också ett visst
respektavstånd.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande: Synpunkterna är noterade.
Hammarbyskogen
Förslaget till exploatering är omfattande. Förvaltningen ser inte att stora
kulturhistoriska värden berörs, men skogens kvaliteter för de boende är
uppenbara. Förskolan i kv Sjöfararen är en daghemsbyggnad från början av
1980-talet med en tidstypisk och välbevarad utformning. Byggnaden är av
standardtyp efter typritningar. Den har ett särskilt kulturhistoriskt värde (grön)
och planen bör anpassas så att den kan ligga kvar på platsen.
Synpunkterna är noterade.
Nytorps gärde
Kulturförvaltningen ser positivt på att Nytorps gärde rustas upp. Däremot är
inte föreslagen exploatering möjlig vilken skulle innebära ett omfattande
intrång. Den befintliga bebyggelsen vid gärdets kant mister kontakten med
gärdet i strid med den bärande idén i den ursprungliga planen. Föreslagen
bebyggelse på gärdets södra sida kommer i konflikt med smalhusen som utgör
en gräns mot gärdet.
I den ursprungliga detaljplanen för området går en fyrfilig väg längs gärdets
östra och norra del. Vägen byggdes aldrig, men likväl är det Nytorps gärde
som finns idag inte ”den bärande idén i den ursprungliga planen”. Det är inte
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ovanligt i Stockholm att parker kantas av gator. Det finns gott om exempel
även i 1940- och 50-talets förorter. Som exempel kan Vättersparken i Årsta
nämnas, Årstafältet fram till att Södra länken byggdes, Mellanbergsparken i
Hägerstensåsen eller parkleken Lugnet i Västertorp.
Panncentralen har ett särskilt kulturhistoriskt värde och byggnaden bör bevaras.
De höga husen inordnar sig inte i befintlig planstruktur. De riskerar att
konkurrera med höghuset i Björkhagens centrum som är ett viktigt landmärke.
Sammantaget avstyrker kulturförvaltningen föreslagen exploatering av Nytorps
gärde. Föreslagen bebyggelse längst åt väster norr om parkeringen till Dalens
sjukhus inkräktar inte på gärdet och där har förvaltningen inga synpunkter.
Panncentralen är gulklassad i stadsmuséets inventering. De höga husen
studeras vidare inom ramen för programmet.
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Hammarbyhöjdens entré
Omfattning av bebyggelsen och dess placering behöver studeras vidare då en
del för Hammarbyhöjdens så karaktäristiska parkmark tas i anspråk. Positivt är
att den lilla parken kring korsningen Olaus Magnus väg och Kalmgatan tas om
hand.
Synpunkten är noterad.
Petrejusvägen
Tveksam till nybebyggelse på platsen. Naturpartiet mellan Hammarbyskolan
och kvarteret Spindeln är av stor betydelse för området som en åtskillnad
mellan skolan och smalhusområdet. Planmönstret och en stor del av smalhusen
har ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde (blå). Hammarbyskolan är välbevarad och av hög arkitektonisk kvalitet och äger ett särskilt kulturhistoriskt
värde (grön).
Påverkan på de kulturhistoriska värdena ska utredas mer inom ramen för
programmet, enligt önskemål från Länsstyrelsen. Stadsbyggnadskontorets åsikt
är att det går att placera ett nytt hus längs Petrejusvägen, om det anpassas väl
efter de omkringliggande kulturhistoriska värdena.
Björkhagens centrum
Föreslagen förtätning i Björkhagens centrum är inte möjlig. Höghuset, som är
synligt på långt håll för att annonsera stadsdelens centrum, har en anslående
utformning. Föreslagen förtätning skulle medföra en påtaglig negativ inverkan
på den befintliga bebyggelsen och de arkitektoniska och arkitekturhistoriska
värden miljön representerar. Förvaltningen avstyrker således förtätning av
Björkhagens centrum.
Det finns önskemål från stadsdelens invånare och politiker att stärka den
lokala handeln i Björkhagen, men möjligheterna att utveckla centrum är
begränsade inom befintlig struktur.
Björkhagsplan har förlorat sin funktion som torg och för att kunna utveckla
centrum behövs en ny struktur, där Malmövägen kan få ta en central plats.
Stadsbyggnadskontoret anser att behovet att stärka Björkhagens centrums
funktion som just centrum väger tungt och att detta kan göras på ett sätt som
respekterar skivhuset som en solitär. Utan service finns inget centrum för
skivhuset att annonsera.
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Östra Nytorps gärde
Förvaltningen är tveksam till bebyggelse på platsen som då skulle inkräkta på
gärdets öppning ut mot Kärrtorps idrottsplats och Nackareservatet.
Synpunkten är noterad.
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Förskolan Galgbacken
En stor förskola är inte lämplig på platsen. På det utsparade höglänta
naturområdet låg en avrättningsplats. När Hammarbyhöjden planlades
formerades bebyggelsen kring höjden som lämnades orörd. Här står stora
ståtliga furor och platsen har en förtätad stämning. En förskola med sex
avdelningar skulle göra intrång i den fysiska miljön. Platsen känns också
tveksam att bebygga av rent etiska skäl.
Synpunkten är noterad. Förskolan föreslås inte placeras på höjden, utan
nedanför höjden. Höjden kommer att sparas för att bevara det ekologiska
samband som går mellan Årstaskogen och Nackareservatet via
Hammarbyhöjden.
Rådet till skydd för Stockholms skönhet
Skönhetsrådet anser att underlaget brister vad gäller kopplingarna mot den
planerade stadsdelen vid Globen/Slakthusområdet-Gullmarsplan samt den nya,
redan planerade bebyggelsen vid Hammarbybacken strax norr om
programområdet. Rådet anser att tidsaspekten måste kommuniceras så att redan
befintlig bostadsbebyggelse inte får flera bullriga och störande byggprojekt
nära samtidigt.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande: samordning i tid är en svår fråga
som har många fler aspekter än dem skönhetsrådet för fram. Bland annat
måste projekt samordnas och utföras vid olika tidpunkter för att klara ökade
trafikflöden och hantering av massor. Det är heller inte rimligt att projekt med
flera tusen nya bostäder ska avvakta i väntan på ändrade förutsättningar i
andra projekt.
Rådet saknar redogörelse för hur mycket naturmark man behöver spara i
programområdets norra del för att grönstråket ska fungera som
spridningskorridor och livsmiljö för de arter som finns i området. Mot väster
bör stråket kopplas mot den reservatsbildning som planeras för Årstaskogen.
Programmet ska kompletteras med mer ingående utredningar kring det
ekologiska sambandet. Den föreslagna reservatsbildningen för Årstaskogen
sträcker sig inte hela vägen fram till Nynäsvägen, varför det är svårt att inom
ramen för programmet koppla grönstråket hela vägen.
Rådet har tidigare i år remitterats ett planärende som rör Björkhagen. Enligt
rådets uppfattning är det olyckligt att man ur ett större programområde plockar
ut små delområden. Skönhetsrådet anser dessutom att stadsbyggnadskontoret i
ett så här stort programarbete ska reflektera över vad förtätningarna innebär
som helhet för livskvaliteten och stadsmiljön.
Synpunkten är noterad.
Överdäckning av Hammarbyvägen
Exploateringsgraden torde behöva bli ganska stor för att få ekonomi i projektet.
Rådet är tveksam till volymerna i naturmarken och vill se en redovisning av
vilken inverkan bebyggelse skulle få på spridningskorridoren mellan Årstaskogen och Nackareservatet.
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Exploateringen inom programarbetet kommer troligen inte att kunna bekosta
en överdäckning. Se kommentar ovan om utredningar kring det ekologiska
sambandet.
Hammarbyskogen
Värdekärnor bebyggs i skogens mellersta delar vilket inte är försvarbart. Det är
mycket uppskattade upplevelsevärden som försvinner. Det går att tillföra viss
bebyggelse i området men det måste ske utifrån vad skogen tål. Att stadsdelen
tillförs en ny skola är möjligt, rådet vill se en bättre redovisning av
konsekvenserna för platsen. En trädinventering borde ingått i underlaget i just
denna del.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande: Stadsbyggnadskontoret är
medvetet om de värden som går förlorade i Hammarbyskogen. Det har vägts
mot det tillskott som ges i form av en överdäckning av Hammarbyvägen, nya
bostäder och en ny skola. Träd och värdekärnor kommer att inventeras under
det fortsatta programarbetet.
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Nytorps gärde
I väster planeras bebyggelse som helt kommer att blockera upplevelsen av
landskapsrummet då endast en smal gata från Sofielundsvägen återstår. Rådet
anser därför att den föreslagna bebyggelsen vid Åstorpsringen bör utgå.
Synpunkten är noterad. Bebyggelsen föreslås inte utgå, men kan i senare skede
bearbetas för att på ett tydligare sätt visa vägen mot parken.
Ok att lägga om Sofielundsvägen/Åstorpsringen och att bebyggelse tillförs på
gärdets norra sida. Bebyggelsen på gärdets södra del bör utgå helt för att inte
göra en för smal korridor av parkrummet. Det är viktigt att bevara gärdets
karaktär av dalgång/naturmark och inte omvandla den till en stadspark som på
alla sidor omgärdas av gator. Den södra fronten mot gärdet måste även i fortsättningen bestå av en grön trädridå. Det finns inte motiv till de två höghusen.
Synpunkterna är noterade. Bebyggelsen kvarstår på båda sidor men
omdisponeras så att parkrummet breddas till omkring 100 meter jämfört med
samrådsförslagets ca 70 meter. Ett särskilt parkprogram tas fram för Nytorps
gärde, där det bland annat ingår att studera övergången mellan kvarter-gata
och park.
Forsskålsgatan
Det går att pröva ny bebyggelse vid Forsskålsgatan men blir svårt att lösa
tillfredsställande med tanke på platsens beskaffenhet och dess stora värde för
stads- och landskapsbilden.
Synpunkten är noterad.
Sparrmansvägen/Olaus Magnus väg
Enligt rådets uppfattning är risken stor att upplevelsen av områdets smalhusområde splittras om gatuhörn och gatusträckningar bebyggs (frimärksprojekt)
som medvetet lämnades fria när stadsdelen planerades.
Synpunkten är noterad. Förtätningar inom befintlig struktur sker på många
ställen i Stockholms hus-i-park-områden. Om platsen hanteras enligt
programmets riktlinjer för förtätningar, med hänsyn och respekt för de
kulturhistoriska värdena, är stadsbyggnadskontorets åsikt att det kan stärka
stadsdelen.
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Petrjeusvägen, Lidköpingsvägen och Garagevägen
Placering och gestaltning blir avgörande för projekten.
Synpunkten är noterad.
Åstorpsringen
Det finns inte plats för mer brokighet utan förtätningen bör bidra till att binda
samman stadsmiljön.
Synpunkten är noterad.
Björkhagens centrum
Skisserna i programmet uppvisar ett gestaltningsmässigt uttryck som är helt
främmande för platsen, och de höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden
Varhelyis byggnad besitter. En komplettering måste utmärkas av gestaltningsmässig sparsamhet och enkelhet för att göra centrumanläggningen rättvisa.
Synpunkten är noterad. Skisserna i programmet är till för att illustrera hur
Malmövägen kan bli en mer levande gata. Programmet görs i ett mycket tidigt
skede och skisserna är, som det framgår av bildtexten, en idé och långt ifrån ett
färdigt projekt.
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Östra Nytorps gärde (Ystadsvägen)
Denna del av förslaget bör utgå då inte mycket kommer att återstå av gärdet
och kopplingen mot Nacka reservatet. Förslaget bryter dessutom mot programmets princip att lägga gata mellan gärdet och bebyggelsen.
Synpunkten är noterad.
Vid kv Snöfallet
Rådet är mycket tveksamt till att överhuvudtaget exploatera platsen som
dessutom fungerar som en entré mot Nackareservatet.
Synpunkten är noterad.
Utbildningsförvaltningen
I programförslaget bereds plats för en skola för cirka 1000 elever. Utbildningsförvaltningen ser detta som en markanvisning med väl trånga marginaler.
Behovet är en markanvisning till en skola med kapacitet för cirka 1200 elever.
Vid en fullständig överdäckning mot Hammarby Sjöstad kommer inte heller
denna skola att räcka. Det finns också behov av ytterligare skolor i det
närliggande Bagarmossen-Skarpnäck, områden som också ska byggas ut.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande: stadsbyggnadskontoret har fått
uppfattningen att utbildningsförvaltningen inte önskar större skolor än 1 000
elever. Skolbehovet stäms av vidare med utbildningsförvaltningen i det
fortsatta programarbetet. Nya skolor i Bagarmossen och Skarpnäck hanteras i
programarbetet för det området.
Planen måste säkra skolbarnens väg till och från skolan. Cykeln blir ett
betydande transportmedel för barn. Det är viktigt att planera för friliggande
cykelvägar med ordentligt avstånd från trafikerade gator.
Synpunkten är noterad.
Barn kommer även att skjutsas till skolan i bil vilket medför behov av lämpliga
avlämningsplatser. Flera avlämningsplatser är att föredra framför en.
Synpunkten har noterats. Frågan hanteras i detaljplaneskedet.
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Stockholms Stads parkerings AB
Stockholm Parkering väljer att inte lämna några synpunkter.
Övriga remissinstanser
Stockholm Vatten AB
Det krävs omfattande förändringar av va-nätet för att genomföra den föreslagna
byggnationen. Inte minst gäller detta utformning av dagvattenhanteringen.

Hammarbyhöjden
I korsningen Olaus Magnus väg och Palandergatan finns en
tryckstegringsstation att ta hänsyn till. Stationen är sammankopplad med och
beroende av tryckstegringsstationerna i Årsta, Kärrtorp och ända bort till
stationen i Skarpnäck.
Överdäckningen av Hammarby Fabriksväg innebär att förutom det lokala
ledningsnätet måste också en huvudvattenledning hanteras. Ledningens stora
dimension kräver att den i huvudsak har en rak sträckning och den kan inte
anpassas till en helt oberoende placering av bostäderna. Vid de större regn
måste ytliga vägar finnas där vattnet från branterna kan ledas vidare ner mot
Hammarby Sjöstad.
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För tillståndsansökningar för anläggningar anges generellt ett skyddsavstånd på
100 m från bebyggelse. Inom programområdet finns en skorsten från
Sicklaanläggningen. Skyddsområdets storlek gör att placeringen av ny
förskola/skola inte kan placeras inom det område som angetts i
programförslaget.
Björkhagen
Vid Björkhagens Centrum och mot Markuskyrkan finns ett längsgående
ledningsstråk vid sidan av Malmövägen som begränsar planerad byggnation
utan omfattande ledningsflytt.
Nytorps gärde
I områdets östra del söder om Ystadsvägen finns ett större ledningsstråk med
både vatten- och avloppsledningar inom område som angetts för bostäder. Vid
Nytorps bollplan och Nytorpsbadet finns flera ledningar mellan
Paternostervägen och Fyrskeppsvägen som berörs av byggnationen.
De dagvattenledningar som ligger inom fältet innehåller också bräddvatten.
Därför kan dessa ledningar inte användas till öppna dagvattenlösningar utan att
bräddkamrarna ändras och vattnet från bräddarna leds i den kombinerade
ledningen som i stället dimensioneras upp. Det kan vara lämpligt att på vissa
delar söka ett nytt läge för ledningen. Om bostäderna kan anpassas till det
befintliga läget för ledningarna skulle dessa kunna ligga kvar. En
uppdimensionerad kombinerad ledning kan innebära korsningsproblem där
ledningen passerar dagvattensystemet. Möjligen går detta att klara genom att
dagvattnet leds i ett öppet flackt dike sista biten innan det når
dagvattentunneln. Men detta kräver ytterligare studier av områdets
höjdsättning. För att helt få bort bräddvatten från Nytorps gärde måste också en
ombyggnad ske i Garagevägen. I norra delen av Garagevägen finns en
möjlighet att förlänga bräddledningen västerut mot Östbergatunneln och via ett
borrhål leda bräddningen dit. Efter dessa åtgärder finns bara dagvatten på
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ledningen över Nytorps gärde och då ges möjlighet att nyttja dagvattnet till
dammar eller andra öppna lösningar. För vattenförsörjningen till detta område
kan det bli nödvändigt med förstärkning och ombyggnader för att få
rundmatning inom området. Planerade bostäder i Garagevägen kräver flytt
aven vattenledning från grönremsan ut i gatan.
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Fortum Distribution AB
Fortum Distribution AB har ett antal elnätstationer med tillhörande elnät som
berörs och måste flyttas om programmet genomförs. Inom områden med
nyetableringar erfordras platser för nya elnätstationer. Exakta anläggningsåtgärder och behov får redovisas i kommande detaljplaner för området. Bilaga
bifogad. För en mer utförlig utredning krävs planritningar och effektuppgifter
för de olika områdena. Det kommer troligtvis att krävas förstärkning av delar
av bakomliggande 11 kV nät. Detta är en långdragen process, och för en
långsiktig planering behövs max antal tillkommande bostäder fastställas för
respektive område i ett tidigt skede. Åtgärder i befintliga anläggningar utförs
efter beställning till Fortum Distribution AB samt bekostas av byggherren.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande: synpunkterna är noterade och
hanteras vidare i kommande detaljplanearbete. Antalet bostäder i respektive
område finns för de större utbyggnadsområdena redovisat i programmet.
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
AB Fortum Värme, PoD/Distribution Entreprenad, upplyser om att det inom
planområdet finns befintliga fjärrvärme- och fjärrkylaledningar som måste
beaktas. Vidare utredning får visa om behov av flytt finns. Servitut eller
ledningsrätt behöver kanske upprättas för vissa ledningar. För att kunna planera
nya och ledningsomläggningar samt säkra befintlig drift med så få
driftstörningar som möjligt är det bra med tidig information och samrådsmöte.
Åtgärder i Fortum Värme Distributions anläggningar utförs av Fortum Värme
och bekostas av byggherre enligt gällande avtal. Viktigt att genomförandeavtal
tecknas snarast möjligt.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande: synpunkterna är noterade och
hanteras vidare i kommande detaljplanearbete.
Stockholm Gas
Det finns gasledningar inom planområdet. Eventuella omläggningar av
gasledningar får behandlas vartefter de uppstår.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande: synpunkten är noterad och
hanteras vidare i kommande detaljplanearbete.
TeliaSonera Skanova Access AB
Skanova önskar medverka när detaljplanarbete påbörjas, för att få med
befintliga ledningar i planeringsunderlaget.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande: synpunkten är noterad. Frågan tas
upp i kommande detaljplanearbete.
TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB
TeliaSoneras telestationsbyggnad är belägen inom fastigheterna Stockholm
Hammarbyhöjden 1:1 och Enskede Gård 1:1 i direkt anslutning till
tunnelbanespåret. Telestationen betjänar de kunder som finns i befintlig
bebyggelse inom stationens upptagningsområde vilket är betydligt större än det
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område som den framtida detaljplanen för område 5, Hammarbyhöjdens entré.
TeliaSonera har fortsatt behov av att ha kvar telestationen på platsen. Det är
viktigt att i kommande detaljplan avgränsas lämplig yta för den befintliga
telestationsbyggnaden med, förslagsvis, användningssätt E, Tekniska
anläggningar. I telestationen finns en kylfläkt, som potentiellt behöver vara i
bruk dygnet runt och året runt. Eventuellt skulle fläkten kunna komma att
orsaka störande ljud för boende i de lägenheter som planeras i närheten av
telestationen. TeliaSonera förutsätter att exploatören, om behov uppstår,
bekostar lämpliga åtgärder för att minimera ljud från kylanläggningen.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande: synpunkten är noterad.
Information om behovet läggs till i programhandlingen och frågan hanteras
vidare i kommande detaljplanearbete.
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Stockholms och Söderorts Naturskyddsföreningar
Stockholms och Söderorts Naturskyddsföreningar ser med oro på förslaget som
innebär en omfattande exploatering i Stockholms ekologiskt särskilt betydelsefulla områden.
Avbryt den planerade exploateringen av Hammarbyskogen och Nytorps
gärde.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande: stadsbyggnadskontoret arbetar
på uppdrag av politikerna i stadsbyggnadsnämnden, med målet att
planlägga för 140 000 bostäder fram till år 2030. Det krävs ett politiskt
beslut för att avbryta planeringen.
Programmet utgör uppenbart en betydande miljöpåverkan och en
miljökonsekvensbeskrivning måste då upprättas.
Länsstyrelsen delar stadsbyggnadskontorets uppfattning att en
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för programmet.
Ekosystemanalyser bör göras innan fortsatt planering
Ekosystemtjänster kommer att ingå i den djupare utredning av de gröna
värdena inom ramen för programarbetet.
Hammarbyskogen bör införlivas i Nackareservatet
Stadsbyggnadskontoret har inte i uppdrag att utreda reservatsbildning i
Hammarbyskogen.
Nytorps gärde har större naturvärden än vad som anges i programmet
Bedömningen av naturvärdena på Nytorps gärde bygger på den
områdesanalys som har tagits fram av oberoende konsulter.
Stadsbyggnadskontoret har inte sett anledning att ifrågasätta
analysen.
För ny bebyggelse bör redan hårdgjorda ytor användas som vägar
och parkeringsytor
Om vägar tas i anspråk för ny bebyggelse behöver de ersättas med nya vägar,
vilket inte kan anses som hållbart stadsbyggande. Stadsbyggnadskontoret är
positivt till att markparkering nyttjas för bostadsändamål, men frågan kräver
markägarens/tomträttshavarens godkännande.
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Svensk Handel
Svensk Handel har inte för avsikt att avge något svar eftersom vi f.n. saknar
personella resurser med tillräcklig kännedom om den lokala marknaden.
Dessutom saknar ärendet behov att bedöma handelsrelaterade frågor.
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Hammarby Fotboll, gm Daniel Engström
Hammarbyhöjdens BP där Hammarby Fotboll idag ingår ett driftavtal
(föreningsdrift) med Stockholms Stad. Fotbollsplanen som idag är av 11
mannaplan kommer vridas 90 grader. Rykten i området säger att fotbollsplanen
kan bli till en 7 mannaplan. Stämmer det och hur ser tidplanen ut för projektet
vid Hammarbyhöjdens IP? När skall ombyggnationen starta respektive vara
färdig?
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande: programmet avsätter tillräcklig yta
för att bollplanen ska kunna placeras på olika sätt i Hammarbyskogen, vilket
tydligt redovisas i programhandlingen. På samma sätt redovisas tydligt att det
är en 11-mannaplan som avses ligga i Hammarbyskogen även i fortsättningen,
och inte en sjumannaplan. Tidplan för detaljplan och byggnation är ännu inte
klar. Planeringen görs i samråd med idrottsförvaltningen, som ansvarar för
idrottsfunktionerna.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
DNR 2012-10147
SID 27 (142)

Ämnesvisa synpunkter från sakägare,
intresseföreningar och enskilda (nedan kallade
boende) och stadsbyggnadskontorets
ställningstaganden
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Nedan redovisas ämnesvis de synpunkter som inkom under programsamrådet.
Stadsbyggnadskontorets kommentarer och ställningstagande redovisas i kursiv
stil efter varje ämne. Inledningsvis hanteras allmänna frågor, sedan bemöts
synpunkter angående överdäckningen, Hammarbyskogen, Nytorps gärde,
övriga förtätningsplatser, förskolor och skola och slutligen redovisas förslag
från allmänheten om alternativa platser att bygga på.
Allmänt om samrådet och planprocessen
Inkomna synpunkter från boende visar överlag på ett motstånd mot
programförslaget. Hammarbyskogen och Nytorps gärde värderas högt. De
boende anser att de är unika och bör bevaras. Många har valt att flytta till
Hammarbyhöjden för grönskans och naturens skull. Området upplevs som en
bra miljö för barn att växa upp i. Många närboende framhåller en stor oro att de
nya husen ska förstöra grönområdena, minska utsikter, orsaka mer trafik och
därmed större risker för barn. De är också oroliga för att deras lägenheter ska
minska i värde. Vissa menar att ingen har efterfrågat fler butiker, kaféer och
apotek.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande: Stockholm växer och inom tio år
kommer en miljon människor bo här. Ökningen beror ungefär till hälften på ett
födelseöverskott och till hälften på att människor väljer att flytta hit. För att
klara bostadsförsörjningen, som är ett tungt allmänt intresse, måste staden
planlägga för nya bostäder. Ibland förläggs de nya bostäderna så att en utsikt
skyms eller så att lägenheter som tidigare inte hade insyn får det. Förändring
är något boende i en växande stad får anses tåla. Både under den tidiga
dialogen som Stockholms stad hade i stadsdelarna och under samrådet har
många boende uttryckt en vilja att deras stadsdelar ska utvecklas med fler
butiker, kaféer och restauranger.
Om förslaget
Någon tycker att det är märkligt att programmet väljer att lägga ny bebyggelse
utanför istället för inom stadsdelarna. Någon annan anser att den låga
exploateringen även inne i Hammarbyhöjden behöver ökas. En person anser att
kopplingen till det bostadspolitiska målet om 140 000 bostäder inte är relevant.
För att klara det duger det inte med förtätningar och skövlad skog, det krävs
helt nya bostadsområden. Hur många lägenheter är det frågan om och hur
många kan bo i de nya lägenheterna? Vilken målgrupp vänder ni er till?
Programmet föreslår 2100-2600 lägenheter i bebyggelse både utanför och
inom stadsdelarna. Det innebär att omkring 4200-5200 personer kan bo i de
nya bostäderna. Målgruppen är alla som vill bo i stadsdelarna
Hammarbyhöjden och Björkhagen. Stadsbyggnadskontoret har arbetat med
programmet utifrån det politiska uppdraget att hitta plats för 1500-3000 nya
bostäder. Bostäder kommer att byggas runt om i Stockholm, både som
förtätningar men även som större utvecklingsprojekt som exempelvis Norra
Djurgårdsstaden och Hagastaden.
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Det måste vara ett förbiseende att inga planer för äldreboende nämns i
programförslaget utan enbart förskolor och en skola. Att det inte gjorts plats för
fler arbetsplatser är en stor brist. Om man ensidigt satsar på lägenheter bygger
man bostadsområden snarare än stad. Programförslaget verkar vända sig
mycket till boende i Hammarby sjöstad.
Programmet gör ingen skillnad på bostäder för ungdomar, studenter eller
äldre, utan redovisar bara ”bostäder”. Det finns inget hinder för att anvisa en
del av bostäderna som äldreboenden. Kontor har föreslagits på två platser vid
överdäckningen. I övrigt är exempelvis en skola en stor arbetsplats med många
anställda. Även förskolor är arbetsplatser med många anställda.
Programförslaget hanterar i första hand Hammarbyhöjden och Björkhagen,
men en viktig del är att binda samman Hammarbyhöjden med Hammarby
Sjöstad. Då blir det förstås naturligt att även Hammarby Sjöstad får ett visst
fokus.
Flera personer har synpunkter på programavgränsningen, att programmet
missar den viktiga kopplingen mot stadsutvecklingsområdena i väster och mot
Södermalm och att gröna stråk och kopplingar som är viktiga för cyklister
(bland annat över tunnelbanan vid Skärmarbrink) inte hanteras. Det har också
kommit in synpunkter om att SL-depån inte är med i programområdet. En
person skriver att bra lösningar inte bör omöjliggöras av dagens
markägoförhållanden. Programförslaget innebär en uppdelning av
stadsplaneringen i små områden. Risken är att helheten missas. Dalen och
Kärrtorp nämns inte i programmet, trots att de använder Nytorps gärde och inte
minst den västra delen som helt kommer att bebyggas, skriver en person. En
annan vill att programmet ska delas upp så att den del som berör
Hammarbyskogen hanteras för sig.
Stadsbyggnadskontoret anser att programmet tar ett stort grepp. Orsaken till
att programgränsen går där den går är delvis vilka platser som ansetts
lämpliga för förändring. I Dalen till exempel görs inga föreslagna
förändringar och därmed är det heller inte med i programområdet. Samma sak
gäller Kärrtorp, där en annan process pågår med detaljplan för Kärrtorps
centrum. Det är också meningen att programmet ska ta ett stort grepp, att
kunna hantera vissa frågor i ett större sammanhang ger planeringsfördelar.
Exempelvis är det svårt att planera Hammarbyskogen utan att veta vad som
händer längs Hammarbyvägen. I senare skeden, när detaljplanerna görs,
kommer områdena hanteras i mindre geografiska delar. I start-pm ingick
Blåsut och delar av Kolerakyrkogården i programmet, men inför samrådet
ändrades plangränsen. Orsaken var att arbetet med Söderstaden, som omfattar
både Slakthusområdet, evenemangsområdet och Gullmarsplan samt södra
Skanstull, har för stor påverkan på området kring Nynäsvägen. Arbetet där har
inte kommit tillräckligt långt för att det ska vara lämpligt att låsa
förutsättningar i programmet för Hammarbyhöjden och Björkhagen. Även SLdepån var i start-pm med i programområdet, men med en relativt ny detaljplan
för utökad verksamhet finns det i dagsläget inte intresse hos fastighetsägaren
att göra ytterligare ändringar. Detsamma gäller andra privatägda fastigheter
eller fastigheter som upplåts med tomträtt. Stadsbyggnadskontoret avser inte
att föreslå förändring som inte känns möjlig att genomföra, utan tar ställning
till förändring på dessa plaster om intresse uppstår.
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Synpunkter som stöder programförslaget
Synpunkter har också inkommit från boende som helt eller till viss del stöder
programförslaget. Området har stor potential och boende ser fram emot
förbättringar som knyter området närmare staden och menar att området
behöver utvecklas med fler invånare och arbetsplatser och därmed få bättre
underlag för restauranger och annan service. Dessa anser att programförslaget i
stort innehåller många bra idéer, att stadsutrymmet är underutvecklat i hela
området med många grönområden som inte används optimalt. Tillkommande
bebyggelse tillför värden för dem som bor i området idag. Detta möjliggörs
genom att prioritera överdäckningen, öppna upp Kalmgatan bara för gång och
cykeltrafik, utveckla Hammarbyhöjdens centrum samt att få in flera
arbetsplatser i området. Fokus på planarbetet bör ligga ännu mer på förtätning
av befintlig bebyggelse. Fler bostäder behövs, framför allt större lägenheter för
barnfamiljer som vill bo kvar i området. Grönområdena räcker till ändå,
speciellt med tanke på Nackareservatet.
Synpunkterna är noterade.
Privatekonomiska konsekvenser
Flera personer har i sina synpunkter kommenterat risken för värdeminskning på
de egna bostäderna i samband med byggnation av nya bostäder. De är oroliga
över att förändrad utsikt och insyn, ändrad karaktär på området, nya gator och
ett ändrat förhållande till park och natur i närområdet ska göra att värdet på
deras lägenheter sjunker. Vissa påpekar att de vill ha ekonomisk kompensation
i samband med utbyggnationen.
Stockholm är en växande stad, en stad i förändring. Alla stockholmare måste
vara medvetna om att deras närmiljöer kan förändras. Det allmänna intresset
att möta bristen på bostäder gör att ekonomisk kompensation ytterst sällan blir
aktuellt när staden byggs ut. Priserna på bostadsrätter har de senaste åren
stadigt ökat kraftigt. Det är inte sannolikt att en komplettering med nya
lägenheter, parker, skolor, förskolor och ökat underlag för butiker,
restauranger och kaféer kommer att orsaka ett generellt prisfall på bostäder i
området.
Planprocessen och formella frågor
Några personer skriver att tiden för samrådet var illa vald eftersom många var
bortresta under sommarmånaderna. Någon anser att det omöjliggjorde
samarbete med skolor. Ett par synpunkter har kommit in angående den tidiga
dialog som stadsbyggnadskontoret har genomfört i samband med
programarbetet. Några har uppfattat dialogen som skendemokrati och är
kritiska till hur dialogmötet genomfördes. De anser att programförslaget borde
ta större hänsyn till de synpunkter som framfördes under dialogen och att
staden inte har tagit ansvar. Någon skriver att inga boende kände till någon
medborgardialog. En grupp anser att språkbruket i programförslaget är
manipulativt och verklighetsfrämmande. De saknar ett helhetsgrepp och tycker
att informationsmaterialet är svårt att ta till sig, med oöverskådliga kartor och
svepande formuleringar.
Samrådet pågick under fyra månader, från början av maj till slutet av augusti.
Det får anses vara en period som ger gott om tid för att sätta sig in i
programmet och lämna synpunkter. Stadsbyggnadskontoret har kontaktat
skolor om samarbete under samrådstiden, men på grund av skolornas långa
planeringstider har det inte varit möjligt. Dialogernas syfte har aldrig varit
medbestämmande, vilket stadsbyggnadskontoret varit mycket tydlig med. Syftet
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med dialogerna har varit att samla in information och att skapa delaktighet,
utifrån grunden i det politiska uppdraget, att hitta ett förslag med 1500-3000
nya bostäder. Dialogen har används som ett underlag i planeringen, jämställt
med andra underlag som har tagits fram. I all planering vägs allmänna och
enskilda intressen mot varandra. Det innebär att stadsbyggnadskontoret under
planeringsprocessen inte ser åsikter, synpunkter eller information om
särintressen som ett ställningstagande. Istället vägs dessa åsikter, synpunkter
och informationen mot varandra, för att ett beslut om en lämplig väg fram ska
kunna fattas. Processen med programarbetet för Hammarbyhöjden och
Björkhagen har haft en betydligt större del inflytande, påverkan och
transparens än vad som är brukligt. Många boende har känt till den tidiga
dialogen, som annonserades både i lokaltidningarna, på stadens webbplats och
på de allmänna anslagstavlorna i stadsdelarna. Omkring 200 personer
anmälde sig till mötet och runt 150 personer deltog vid mötestillfället. Ordval
och språkbruk är alltid en svår fråga, där stadsbyggnadskontoret strävar efter
att vara lättförståeliga men ändå professionella i sitt uttryck.
Handläggningen av ärendet har inte skötts på ett demokratiskt korrekt sätt. 98%
av Nytorps gärdes yta ingår i stadsdelen Kärrtorp. Kärrtorpsborna måste få vara
med och tycka till. I programförslaget finns inte Kärrtorp med så hela
processen måste göras om. Nytorps gärde är redan områdesplanerat då det
ingår i en områdesanalys som gjordes för området 2004 och gäller till 2030.
Kärrtorp har på inget sätt uteslutits ur processen. Information om samråd har
förmedlats via direktreklam och annons i lokaltidningarna till ett område som
vida överskrider programområdet. Den tidiga dialogen var inte heller
begränsad till boende i Hammarbyhöjden och Björkhagen. Alla var välkomna,
vilket tydligt framgick av inbjudan. Ett program kan sägas gälla en
mandatperiod eller tills programmet är genomfört. Det finns inga hinder för en
kommun att ändra ett program.
Flera boende har påpekat att programmet strider mot olika handlingar och
styrdokument:
- Förslaget bryter mot Områdesanalys Hammarbyhöjden - Björkhagen
2013-09-11
- Förslaget bryter mot Stockholms Stads Miljöprogram för åren 2012 –
2015
- Förslaget bryter mot Den gröna promenadstaden. Enligt Den gröna
promenadstaden ska en utgångspunkt för stadsbyggandet och för all
planering, utveckling och skötsel av parker och natur vara att
upprätthålla och stärka funktionerna i Stockholms ekologiska
infrastruktur. Ingrepp som försämrar funktionerna med regional
betydelse ska helt undvikas
- Förslaget strider mot riksdagens miljökvalitetsmål, punkt 15. God
bebyggd miljö
- Programmet strider också mot FN:s barnkonvention
Områdesanalysen togs fram i samband med att programarbetet startade och är
ett underlag till programarbetet. Syftet med områdesanalysen är att kunna
beskriva vilka konsekvenser programmets genomförande får. Det är inte ett
styrdokument som ska följas.
Programmet avviker i delar från stadens miljöprogram, vilket tydligt framgår
av programhandlingen. Miljöprogrammet är ett dokument som hanterar ett
intresse. Det ska i planeringen vägas mot andra intressen. I programmet har
det bostadspolitiska målet bedömts väga tyngre.
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Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att programmet följer intentionerna i
Den gröna promenadstaden. Programmets genomförande påverkar inte
funktioner med regional betydelse. Efter samrådet görs ytterligare
bearbetningar i syfte att stärka det ekologiska sambandet utifrån
bebyggelseförslaget. Bland annat kommer en grön strategi för
Hammarbyskogen att tas fram, som visar hur det går att jobba med den
ekologiska infrastrukturen under genomförandet.
Stadsbyggnadskontoret bedömer också att programmet följer riksdagens
miljökvalitetsmål, God bebyggd miljö. Genom att förtäta nära stadskärnan
skapas klimatvinster, eftersom det minskar transportbehovet. Det kommer även
i fortsättningen att finnas natur- och grönområdet och grönstråk med god
kvalitet och tillgänglighet nära bebyggelsen.
FN:s barnkonvention har fyra huvudprinciper, alla barn ska behandlas lika,
barns bästa ska beaktas i alla åtgärder som berör dem, barns rätt att överleva,
leva och utvecklas ska säkerställas och barn ska få komma till tals i alla frågor
som rör dem och ha möjlighet att påverka. Stadsbyggnadskontoret gör
bedömningen att programmet inte bryter mot FN:s barnkonvention. De
föreslagna förtätningarna i programmet påverkar delvis platser där barn
vistas idag, där de leker, rör sig, bor och lever. Samtidigt är förändringarna
nödvändiga för att samma barn ska kunna gå i skolan eller förskolan nära sitt
hem och att de ska hitta en bostad när det blir dags för dem att flytta hemifrån.
I kontakten med boende har stadsbyggnadskontoret även pratat med barn,
bland annat i dialogpaviljongen som stod uppställd tre dagar i Björkhagen i
maj och tre dagar i Hammarbyhöjden i juni. I samband med att ett
parkprogram tas fram för Nytorps gärde görs även särskilda undersökningar
med fokus på barn.
Programförslaget för Hammarbyhöjden och Björkhagen är ett motsatsernas
dokument. Förslaget redovisar de olika positiva värden som finns kopplat till
de naturområden programmet omfattar samtidigt som förslaget tydligt syftar
till att rasera just dessa värden. Ett kraftfullt omarbete av programmet behövs
där hänsyn tas till de naturvärden, avseende Hammarbyskogen, som
programmet visserligen konstaterar men inte skyddar.
Syftet med att först redovisa de positiva värdena är att vara tydlig med vilka
värden som går förlorade om programförslaget genomförs. Det handlar främst
om att kunna ge politikerna en bra grund för att fatta beslut.
En forskare vid KTH har kommit fram till att den förtätade staden enbart
skapar segregation. Stockholm har blivit starkt gentrifierat och bostäderna som
byggs är så dyra att enbart höginkomsttagare har råd att bo.
Mycket forskning pekar också på den täta stadens fördelar för ett hållbart
samhälle. Exempelvis är närhet till kollektivtrafik och gång- och cykelavstånd
till mataffärer, kaféer, restauranger mm en starkt bidragande orsak till att
människor väljer bort bilen. Gentrifiering är en kraft som är svår att motverka
och där invånarna själva är högst delaktiga. Bostadspriser är inte en fråga för
stadsbyggnadskontoret utan styrs av marknaden.
Brf Sjöfararen anser att programmet strider mot Plan- och bygglagens 4 kap 36
§ som anger att detaljplanen ska vara utformad med skälig hänsyn till befintlig
bebyggelse-, äganderätts-, och fastighetsförhållanden.
Paragrafen i Plan- och bygglagen gäller detaljplaner, inte program, men all
planering handlar om att väga allmänna intressen mot privata intressen.
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Detaljplaner ska vara utformade så att de fördelar som kan vinnas med den
överväger de olägenheter som planen orsakar enskilda. Avvägningen görs av
ansvarig myndighet på kommunen men kan sedan prövas av annan instans om
detaljplanen överklagas.
En person undrar hur många enkäter som skickades ut av
stadsbyggnadskontoret.
Stadsbyggnadskontoret skickade under vintern 2014 ut en enkät med frågor
som berörde boendet och livet i programområdet. Enkäten skickades till
personer som under processen hade lämnat sin mejladress och anmält intresse
för att få information om programarbetet, totalt omkring 190 personer.
En person skriver att det florerar rykten att stadens tjänstemän har tagit emot
pengar från de byggherrar som är intresserade av att bygga på de planerade
områdena. Detta måste utredas noga och ”korten ska på bordet”.
Stadens tjänstemän har inte tagit emot pengar från byggherrar. Svensk lag ser
mycket strängt på mutbrott. I synnerhet anställda och förtroendevalda i
offentlig verksamhet har ett särskilt ansvar att bekämpa mutor och andra
former av korruption samt upprätthålla kravet på saklighet och opartiskhet.
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En person undrar om stadsbyggnadskontoret tar något ansvar för förtätningen
eller bara slutför uppdraget från politikerna.
Stadsbyggnadskontoret arbetar på uppdrag av politikerna i
stadsbyggnadsnämnden. I det arbetet ska allmänna och enskilda intressen
vägas mot varandra så att konsekvenser av förslaget framkommer tydligt för
politikerna i stadsbyggnadsnämnden, när de fattar beslut.
Barnperspektiv
Många boende har synpunkter på att programförslaget innebär negativa
konsekvenser för barn, att barn skärs av från skog, park, idrottsplats och skolor
av vägar. Flera anser att programförslaget bryter mot FN:s barnkonvention.
Några skriver att barnkonventionen anger att barns och ungdomars rättighet till
oplanerade och föränderliga miljöer ska beaktas vid stadsplanering. De anser
att bygga bort rekreationsområden och parker går stick i stäv mot allt vad
modern stadsplanering med barn och miljö i fokus står för. Boende skriver att
det blir olustigt att släppa ut barn när uppsikten över dem försvinner med alla
nya hus. Barn vill inte ha betong och asfalt, de vill ha natur och skog att leka i.
Bygg inte på grönområdena som behövs för skolungdomar och dagisbarnens
aktiviteter. Flera ifrågasätter att programförslaget inte skulle ha någon större
negativ påverkan på barnens liv. De största invändningarna är att barnen
behöver den nära naturen eftersom det är för långt för dem till Nackareservatet,
att det byggs vägar mellan barnens bostäder och lekplatser och att
Hammarbyskogen behövs även för barnen i Hammarby Sjöstad.
Programmet innebär en förändring av barnens miljö jämfört med hur det är
idag, vilket inte är samma sak som att det innebär negativ påverkan på barnens
liv. FN:s barnkonvention har fyra huvudprinciper, alla barn ska behandlas
lika, barns bästa ska beaktas i alla åtgärder som berör dem, barns rätt att
överleva, leva och utvecklas ska säkerställas och barn ska få komma till tals i
alla frågor som rör dem och ha möjlighet att påverka. Stadsbyggnadskontoret
gör bedömningen att programmet inte bryter mot FN:s barnkonvention. De
föreslagna förtätningarna i programmet påverkar delvis platser där barn
vistas idag, där de leker, rör sig, bor och lever. Samtidigt är förändringarna
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nödvändiga för att samma barn ska kunna gå i skolan eller förskolan nära sitt
hem och att de ska hitta en bostad när det blir dags för dem att flytta hemifrån.
I kontakten med boende har stadsbyggnadskontoret även pratat med barn,
bland annat i dialogpaviljongen som stod uppställd tre dagar i Björkhagen i
maj och tre dagar i Hammarbyhöjden i juni. I samband med att ett
parkprogram tas fram för Nytorps gärde görs även särskilda undersökningar
med fokus på barn.
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Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
Boende anser att förslaget innebär betydande miljöpåverkan och att en
miljöbedömning måste göras. Berggrund måste sprängas bort för nya
byggnader och för flera av de planerade vägarna. Den ackumulerade effekten
av dessa sprängningar och redan tidigare utförda sprängningar kommer att leda
till så stora samlade skador att det ursprungliga berglandskapet inte kan
återställas. Påverkan på den gröna kilen som idag sammanbinder
Hammarbyskogen med Årstaskogen får negativa konsekvenser för de framtida
spridningsmöjligheterna. Spridningssambandet mellan Nackareservatet
(Tyrestakilen) och Årstaskogen via Koleraparken försvagas. Så höga hus, som
nu planeras, medför väldigt kraftiga vindar i närområdet. Nya gator ger
vägbelysning med "ljus-föroreningar" som följd.
Ett programförslag kan ha stor påverkan på närmiljön utan att det innebär
betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. De negativa konsekvenserna av
programförslaget redovisas i programhandlingen. Stadsbyggnadskontorets
bedömning att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan delas av
länsstyrelsen. Länsstyrelsen har efterfrågat en mer ingående beskrivning av
konsekvenserna för de kulturhistoriska värdena, vilket kommer att tas fram.
Omfattande bebyggelse leder till en negativ skalförskjutning i stadsbilden,
skriver någon. En annan anser att programförslaget tar bort väsentliga
grönområden, verkar mot folkhälsan, försvårar för barn, rörelsehindrade och
andra att komma ut i naturen, rubbar ekosystemet, ändrar hela områdets
karaktär och forcerar in bostäder i ett helt unikt område utan att ta hänsyn till
konsekvenserna.
Programmets primära syfte är att redovisa var mark för allmänna och enskilda
ändamål ska avsättas i framtiden. Höjder på husen har i vissa fall redovisats,
det gäller platser där höjderna avviker kraftigt eller har en stor inverkan på
närmiljön. I övrigt kan husens höjder studeras i detaljplaneskedet och då tas
också frågan om skalförskjutning in i bedömningen. Planering innebär att
väga allmänna och enskilda intressen mot varandra. Programmet redovisar de
konsekvenser som förslaget ger, på ekologiska värden, rekreationsmässiga
värden med mera. Samtidigt väger nya bostäder och en ny skola mycket tungt,
som allmänt intresse. Stockholm har bostadsbrist och för att tillgodose behovet
av bostäder behöver bostadsbyggandet öka i alla delar av staden.
Kulturmiljö och stadsbyggnad
Boende anser att bebyggelsen i programområdet måste ansluta sig till
Hammarbyhöjdens generella principer med lamellhus anpassade till topografin
och med en sammanhållande vegetation som stomme. Höghus, stadsvillor, 7våningshus, kvarter med innergårdar är helt fel här. Att tydligare skilja det
privata från det allmänna är helt opåkallat och inte representativt för vad de
boende i området vill. Att manifestera en ny årsring som helt bryter mot den
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ursprungliga och sammanhållna stilen samt anlägga gata längs med parken är
inte förändring och utveckling med varsamhet.
Synpunkterna är noterade. Förslaget har utarbetats utifrån flera olika
aspekter, där kulturmiljö och varsamhet har varit en, den tidiga dialogen
(”vad boende vill”) har varit en annan. En annan aspekt som har varit viktig i
avvägningen på Nytorps gärde har varit det politiska uppdraget gällande antal
bostäder. En antikvarisk konekvensanalys tas fram efter samrådet. Den
kommer att vara en viktig utgångspunkt när det gäller att anpassa bebyggelsen
till den antikvariskt värdefulla miljön. Stadsbyggnadsnämnden har påtalat att
de önskar se en tydlig gräns mellan privat och offentligt. Detta kan göras med
olika utformning och det är i detaljplaneskedet som den slutliga
volymanpassningen sker. Ett annat skäl till placering av tillkommande
bybyggelse är påverkan på befintliga bostäder. Nya bostäder och förskolor
behöver en tillfart. Att placera gator mellan nya och befintliga hus skulle ge de
befintliga bostäderna gator på båda sidor husen, vilket skulle påverka deras
boendemiljö ytterligare.
Förtätning ska vara i samklang med befintlig struktur. Förtäta för vanligt folk
med punkthus och med flera tre/fyra våningshus i liknande arkitektur som
övriga Hammarbyhöjden för att bibehålla Hammarbyhöjdens utseende och
arkitektoniska balans. Större hänsyn behöver tas till kulturella värden,
befintliga byggnader, grönområden och kommunikationer. Bygg varsamt och
med stor respekt för framtiden. Försök behålla respektive områdes karaktär.
Promenadstaden bör stanna runt Blåsut och inte sprida sig österut.
Synpunkten är noterad. Eftersom krav på hiss uppstår i hus över två våningar
är det idag ekonomiskt svårt att bygga trevåningshus. Det ger också ett litet
tillskott nya bostäder. Dagens bostäder har också lägre takhöjd än bostäder
från 40- och 50-talen. Det gör att nya bostadshus ofta kan ges samma
takfotshöjd som äldre, även om de blir en våning högre. Det finns flera goda
exempel på nya bostadshus i Hammarbyhöjden och Björkhagen som är fyra
våningar höga, men ändå smälter bra in i miljön. Som exempel kan den nyare
bebyggelsen kring Hammarbyhöjdens tunnelbanestation vid Ulricehamnsvägen
nämnas.
Våga bygga riktig kvartersstad och slut kvarteren, skriver någon. En person
anser att det finns ett obetydligt behov av förskoleplats för de familjer som bor
i området.
Synpunkten är noterad. Synpunkterna om strukturen är olika, många önskar
tvärtom se en mer öppen struktur. Den struktur som föreslås i programmet är
en balans mellan befintlig och av stadsbyggnadsnämnden önskad struktur. Det
är stadsdelsnämnden, genom stadsdelsförvaltningen som ansvarar för att se till
att det finns förskoleplats åt alla barn i en stadsdel. De ser ett behov av fler
förskolor redan nu, och med ny bebyggelse och fler boende ökar behovet
ytterligare.
Den konstnärliga helhetsgestaltningen bör integreras i den fysiska planeringen
från tidigt skede i processen. Gestaltningsuppdrag handlar inte om att dekorera
en plats i efterhand.
Synpunkten är noterad. Vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholms stad avsätts
1% till konstnärlig gestaltning. Stadsbyggnadskontoret för en dialog med
Stockholm Konst om att ta fram ett konstprogram. Frågan hanteras vidare i
detaljplaneskedet.
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Olägenheter för grannar
Det finns en stor oro bland de boende att den nya bebyggelsen kommer att
skymma utsikter samt ge insyn till grannar och att området kommer att vara en
byggarbetsplats med byggbuller under flera år.
Stockholm växer och inom tio år kommer en miljon människor bo här. För att
klara bostadsförsörjningen, som är ett tungt allmänt intresse, behöver staden
planlägga för nya bostäder. Ibland förläggs de nya bostäderna så att en utsikt
skyms eller så att lägenheter som tidigare inte hade insyn får det. Förändring
är något boende i en växande stad får anses tåla. Byggtrafik och buller är en
ofrånkomlig del i en växande stad. Även om det är besvärligt för närboende, så
sker det under en begränsad tid.
Trafik och gator
Programmet satsar på bilismen med nya bilvägar. Redan idag är tunnelbanan
överbelastad i rusningstid, busslinjer närmast obefintliga och cykelvägarna in
till stan ofullständiga. Flera boende anser att dåliga och farliga
cykelförbindelser in till Södermalm, tunnelbanor som är överfulla i rusningstid
och avsaknad av busslinjer hindrar en positiv utveckling bort från bilberoende i
området. Nya gator ska inte enbart byggas för de nya husen utan att ta hänsyn
till dem som redan bor i området. Vägar som förkortar körsträckor lockar
trafik. Erfarenheten visar att det inte går att bygga bort trafik med nya vägar,
istället ökar trafiken. Den redan dåliga trafiksituationen kommer att ytterligare
försämras. Kapitalstarka personer flyttar in och de tar med sig en ökad biltrafik.
Biltrafiken kommer att innebära mer buller, avgaser och utsläpp av miljögifter.
Trafikplaneringen bör utformas för att uppmuntra gång- och cykeltrafikanter.
All planering tar avstamp i nuläget men blickar framåt, mot hur ett område kan
te sig om tio eller femton år. Det handlar då om att planera för alla som bor i
en stadsdel, utan att skilja på dem som bor där idag och de som bor där i
morgon. Frågan om parkering och bilism splittrar ofta de boende i staden.
Vissa vill ha mer utrymme för bilar, med fler parkeringsplatser för att inte
konkurrera med de befintliga bilarna, medan andra vill begränsa antalet
parkeringsplatser och gator och därmed också antalet bilar. Den trafikanalys
som tagits fram under programarbetet visar att risken för genomfartstrafik på
de nya gatorna är liten. Stockholms stads hållning i programmet har varit att
tillgodose behovet av tillfart till de nya bostäderna, skolan och förskolorna,
men samtidigt underlätta för människor att välja andra färdsätt. Gång- och
cykeltrafikanter samt kollektivtrafik prioriteras i Stockholms stads planering. I
samband med förtätningar i stadsdelarna kommer exempelvis cykelbanenätet
att kunna byggas ut och en förutsättning för en utbyggd tunnelbana är att
Stockholms stad planerar för 40 000 nya bostäder i söderort. Tunnelbanan är
mycket belastad under rusningstrafik i dagsläget men nu finns en
överenskommelse och planering för att bygga ut tunnelbanan har börjat. I
överenskommelsen ingår att förlänga den blå linjen från Kungsträdgården
under östra Södermalm, vidare till Hammarby Sjöstad och Gullmarsplan. Vid
Gullmarsplan omvandlas Hagsätralinjen till blå linje, vilket får två effekter.
Det ena är att fler resenärer kan välja en alternativ resväg från Gullmarsplan
till T-centralen och det andra är att kapaciteten på de två kvarstående gröna
linjerna blir större. Med ökad turtäthet på Skarpnäck- och Farstalinjerna
kommer fler människor att få plats på tunnelbanan.
En person vill se mer utredningar kring hur hänsyn tagits till de som redan nu
bor i Hammarbyhöjden och en analys av konsekvenserna av bilvägen och
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antalet bilar. Gör inte en trafikanalys utifrån felaktiga trafikuppgifter, skriver
en annan. Två personer påpekar att 2 300 bostäder ger 4 600 fordonsrörelser,
vilket är tre gånger fler än Atkins räknat ut.
Att bo i en växande stad är att bo i en stad i förändring. Förändringarna
påverkar självklart de som redan bor här, men generellt är det förändringar
som får anses tålas. Att tillgodose bostadsbristen är ett mycket tungt vägande
allmänt intresse. En trafikutredning som redovisar nya trafikflöden i
stadsdelarna utifrån nya gator och fler boende har gjorts. I analyserna
används en beräkningsmodell som bygger bland annat på stadsdelens
bilinnehav samt trafikmängder. I stadsdelarna idag har drygt hälften av
hushållen bil.
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Synpunkter har kommit in både om att det är för låga och för höga
parkeringstal som föreslås i programmet. Gatorna utgör infartsparkering för de
som bor i ytterförort. Att planera för 0,6 p-platser/bostad är för lite, skriver en
person medan en annan skriver att det är märkligt att föreslå 0,6 pplatser/bostad när behovet idag bara är 0,5. Någon vill se avgift för parkering
på gatorna och plats för bilpooler och lånecyklar.
Åsikterna om parkering går isär. Vissa tycker att föreslaget p-tal är för högt,
andra för lågt. Stockholms stad vill verka för att invånarna väljer bort bilen,
det talar för ett lågt parkeringstal. Det är också en politisk vilja att
parkeringstalet ska hållas lågt. Programmet är i mycket tidigt skede och i
detaljplaneskedet kan det hända att parkeringstalet justeras. Det är också då
det är möjligt att arbeta in satsningar på bilpool och cykel. Avgift på gatan är
en politisk fråga som hanteras av Trafiknämnden via trafikkontoret. Parkering
föreslås ske dels i ett garage under Hammarbyhöjdens IP och dels i garage
under fastigheterna.
Det finns ett stort behov av en förlängning av trafikstråket från Globenområdet
som kommer på Sofielundsvägen till Malmövägen och Kärrtorp idrottsplats.
Bredda Fyrskeppsvägen som förlängs över fältet och knyts ihop med
Ystadsvägen och Malmövägen. Björkhagen samt norra Kärrtorp får då en
direkt trafikled till Nynäsvägen. Det verkar också ha varit tanken på femtiotalet
eftersom vägen fortsätter en bit ner mot fältet och avslutas på ett udda sätt.
Förbjud godstransport uppför Skarabacken med de två förskolorna.
Synpunkten är noterad. Frågan förs vidare till ansvarig förvaltning,
Trafikkontoret. Eftersom förskolor har behov av godstransporter är det
problematiskt att förbjuda detta.
Gatunätet bör kompletteras med interna tvärförbindelser som minskar
kvartersstorleken och ökar tillgängligheten. En ny gata mellan Petrejusvägen
och gatan ner till Hammarby Sjöstad skulle lätt kunna anläggas, liksom gator
mellan de föreslagna husen omedelbart väster om Hammarbybacken. Använd
de bilvägar som redan finns för att sammanlänka Hammarbyhöjden med
Hammarby Sjöstad, exempelvis Kalmgatan eller Per Lindeströms väg. Förläng
dessa vägar istället för att störa det lugna område som nu finns runt
Hammarbybacken. Ersätt vägen genom skogen med mindre vägar för att förse
skola, nya bostäder, förskolor och idrottsplats med transporter.
Det finns flera begränsningar för att anlägga nya gator, bland annat
tillgången på tillgänglig mark och höjdskillnader. Även kostnadsaspekten vägs
in.
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Palandergatan västliga ände mot Olaus Magnus väg bör få en genare sträckning
så att ett nytt kvarter skapas i korsningen Olaus Magnus väg och
Hammarbybacken. Ny bebyggelse bör planeras så att befintliga vägar kan
användas för tillfarter.
Synpunkten är noterad. En omdisponering av gatunätet på platsen finns med i
programförslaget.
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Åstorpsringen, bör få tyst asfalt. Korsningen Åstorpsringen, Sofielundsvägen
och Garagevägen bör bytas ut mot en cirkulationsplats för att få bättre flyt i
trafiken. Dalens allé skulle kunna öppnas för biltrafik och bli en vanlig
stadsgata som ansluter i båda ändar mot befintlig infrastruktur. Bygg biltunnel
för trafik mellan Sjöstaden och Hammarby/Björkhagen.
Synpunkten är noterad. Tyst asfalt på befintliga gator är en fråga för
trafikkontoret. Stadsbyggnadskontoret försöker i förslaget få ner upplevelsen
av storskaligt gaturum på Åstorpsringen/Sofielundsvägen, något som en
cirkulationsplats skulle motverka. Dalens allé ligger utanför programområdet.
En tunnel mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden är inte aktuellt.
Dels av kostnadsmässiga skäl, men även för att stadsdelarna ligger på så olika
höjdnivåer att en tunnelförbindelse skulle bli mycket svår att få till.
Bygg bergbana, linbana eller alternativt gång och cykelbro till Hammarby
Sjöstad. Bygg gångtunnel under Hammarbyvägen.
Möjligheten att bygga linbana eller gångbro mellan Hammarbyhöjden och
Hammarby Sjöstad har studerats och stadsbyggnadskontoret är positivt
inställd till tanken. Under programarbetet har det inte gått att hitta någon bra
anslutningspunkt för bro/linbana i Hammarby Sjöstad. Fastigheterna norr om
Hammarbyvägen är privatägda eller upplåts med tomträtt och särskilt en bro
tar mycket mark i anspråk. En gångtunnel under Hammarbyvägen är mycket
svår att åstadkomma på grund av de stora höjdskillnader som råder.
Stadsbyggnadskontoret har under programarbetet studerat möjligheterna till
en gångbro eller linbana, se kommentar ovan.
Miljö- hälso- och klimataspekter
Programförslaget är otidsenligt och omodernt då det inte tar hänsyn till behovet av
de ekosystemtjänster som naturen bidrar med. Träd rensar luften, sänker
temperaturen och tar upp farliga miljögifter. Förslaget förstör chansen att enklast,
billigast, och på naturlig väg kunna bemästra kommande drastiska
klimatförändringar. Naturområden, skog, ängsytor och våtmarker behövs i
stadsmiljön. Det finns ingen ångerknapp när de gröna ytorna väl är bebyggda.
Ny bebyggelse bör utgå från ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Områdena
bör göras mer svårtillgängliga för massbilism. De hus som byggs bör vara
'slutna kretslopp' som både producerar sin egen energi och renar sitt eget avfall.
Dessa bör smälta in i den unika miljön.
Programmet har kompletterats med en grön strategi som bland annat hanterar
ekosystemtjänster. Frågan kommer också studeras vidare i detaljplaneskedet.
Lilla Sicklas vänner vill att renat dagvatten ska ledas till Sickla Kvarnbäck och
att kulverteringen av bäcken minskas så att det blir möjligt att starta kvarnen
vid Lilla Sickla. Stadsnära skogar och grönområden måste bevaras för att
kunna ta emot de ökande regnmängder som klimatförändringarna innebär.
Synpunkterna är noterade. I det vidare arbetet tas en dagvattenutredning fram,
som tar hänsyn till klimatförändringar och ökade regnmängder.
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Vilka analyser har gjorts utifrån framtida ohälsa, vilka utredningar har gjorts på
hur luftföroreningar i området kommer att öka?
Programmet är på en översiktlig nivå och under arbetets gång har
stadsbyggnadskontoret tillsammans med miljöförvaltningen kontrollerat att
miljökvalitetsnormerna inte överskrids genom bebyggelsen. Det har främst
gjorts genom studier av Stockholms stads befintliga kartunderlag.
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Sverige har undertecknat FN-deklarationen om den biologiska mångfalden och
har därmed åtagit sig att verka för att den inte minskar.
FN-konventionen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster har godkänts
av EU och hittills undertecknats av Sverige. Sverige avser att hantera
konventionen inom ramen för miljömålen. Stadsbyggnadskontorets bedömning
är att programmet inte bryter mot miljömålen.
Kompletteringar av förslaget
Förslaget saknar planer för förstärkning av kollektivtrafiken.
Kollektivtrafiken är inte en fråga som kommunen styr över utan hanteras av
Trafikförvaltningen (SL). Däremot redovisas i programmet den
överenskommelse som tidigare har träffats och som innebär en utbyggnad av
tunnelbanan. Överenskommelsen innebär att den blå linjen förlängs från
Kungsträdgården under östra Södermalm, vidare till Hammarby Sjöstad och
Gullmarsplan. Vid Gullmarsplan omvandlas Hagsätralinjen till blå linje, vilket
får två effekter. Det ena är att fler resenärer kan välja en alternativ resväg från
Gullmarsplan till T-centralen och det andra är att kapaciteten på de två
kvarstående gröna linjerna blir större. Med ökad turtäthet på Skarpnäck- och
Farstalinjerna kommer fler människor att få plats på tunnelbanan.
Solstudierna på Nytorps gärde är otillräckliga, bör visa solen varje månad kl 9,
kl 12, kl 15, kl 18 och kl 20. Hösten och vintern är lika viktiga som våren och
sommaren.
Det är brukligt att redovisa solstudier då solen står som högst och som lägst,
eftersom det är då skillnaderna mot befintlig situation är som störst. Mer
detaljerade solstudier kommer vid behov göras i detaljplaneskedet.
En F-märkning, funkisvärdesklassning saknas.
Stockholms stad klassificerar kulturhistoriska miljöer i tre klasser, gult, grönt
och blått. Klassningen görs av Stockholms stadsmuseum. Någon ytterligare
klassning avses inte att göras under programarbetet, däremot kommer en mer
detaljerad beskrivning av konsekvenserna för kulturmiljön att göras.
Det behövs planteringsplan i området så att inte privata intressen kan skada och
fälla träd, speciellt inte gamla och högväxande träd.
Träd som bör skyddas kan få fällningsförbud och skyddsplan i
detaljplaneskedet.
Önskar en utbyggd parklek med djurskötsel. Det finns ingen sådan park eller 4
H-gård längs hela gröna linjen och med djurintresserade barn får man åka
långt. Lilla sickla gård borde utvecklas med en restaurang och Kafé. Alternativt
att det skapas en 4H-gård, ridklubb eller sjöscoutverksamhet.
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Synpunkterna är noterade och förs vidare till fastighetskontoret och
stadsdelsförvaltningen, som är ansvariga förvaltningar.
Önskar studier på hur befintlig bebyggelse kommer att påverkas av vibrationer
från pålning och byggtrafik.
Störningar under byggskedet hanteras i detaljplane- och byggskedet.
Då så många bostäder planeras i ett område måste medel kunna sättas av för
gemensamma offentliga ytor.
I samband med att nya bostäder byggs så kommer de offentliga funktionerna
att kunna stärkas. När staden säljer mark för bostäder kan medel användas till
att rusta miljöer i närområdet.
Det finns ett behov av utökad service i markplan såsom mataffär och annan
handel.
Levande bottenvåningar, med service och handel, är en viktig aspekt vid all
planering. Frågan hanteras i detaljplaneskedet.
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Bygg ett utomhuskafé / mindre amfiteater för konserter öster om entrén till
Nytorpsbadet (på andra sidan cykelvägen) 40-50 m in.
Synpunkten är noterad och förs vidare till det arbete som pågår med ett
program för utvecklingen av Nytorps gärde. I programmet föreslås ett
allaktivitetshus väster om badet, som kan användas exempelvis som kafé.
Bygg en grön viadukt från Koleraparken över till Hammarbyskogen för djur
och människor.
Synpunkten är noterad. Grönsambandet behöver stärkas kring
Kolerakyrkogården. Delvis finns frågan med i detaljplanen för Mårtensdal 6
mm, Dnr 2012-02448.
Hur väl har man utrett möjligheterna att bygga ytterligare skolor i Hammarby
Sjöstad eftersom det är där behovet av nya skolor finns.
Behovet av nya skolor uppstår överallt där barnen blir fler och det gäller både
i befintliga miljöer och i stadsdelar som byggs ut. Skolbehovet i Hammarby
Sjöstad är en fråga som löpande utreds och diskuteras inom staden. Skolan i
Hammarbyskogen är främst till för att täcka ett behov för Hammarbyhöjdens
barn, men en skola är också en bra plats för integration mellan stadsdelarna,
och Stockholms stad ser därför positivt på att elever från båda stadsdelarna
kan söka till skolan.
Hur förhåller sig Hammarbyhöjden till Hammarby Sjöstad avseende
befolkningstäthet per stadsdel – före och efter exploateringen?
Befolkningstätheten i Södra Hammarbyhamnen var cirka 167 personer per
hektar år 2013 och i Hammarbyhöjden 89 personer per hektar. År 2023 väntas
befolkningstätheten i Södra Hammarbyhamnen vara cirka 202 personer per
hektar. Den föreslagna utbyggnaden i den del av programmet som omfattar
Hammarbyhöjden ger en befolkningstäthet på cirka 120 personer per hektar år
2023 förutsatt att ca halva programmet samt bostäder som ligger i pågående
detaljplaner färdigställts. (siffror från USKs befolkningsprognås)
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Finansiering, markanvisningar, upplåtelseform med mera
Flera boende har åsikter om de nya lägenheternas storlekar, upplåtelseform,
fastigheternas storlek eller i vilken ordning detaljplanering och markanvisning
ska ske. Någon tycker att staden ska utfärda vite för de byggherrar som inte
bygger på färdiga detaljplaner.
Dessa frågor är inte detaljplanefrågor och hanteras därför inte i programmet.
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En person vill att staden ska föra en diskussion med privata markägare för att
bebygga ytparkeringar. En person undrar för vem det byggs. En annan anser att
programförslaget är utarbetat för att vara billigt och enkelt genom att bebygga
park och naturmark som ägs av staden. SL:s depå eller platsen framför Dalens
sjukhus med parkering, anges som komplicerade att bebygga då det inte är
stadens mark. Samma gäller platsen för dagvattenledningen, som skulle bli för
dyr att flytta på.
Vilken mark som bebyggs är en fastighetsrättslig fråga. Stockholms stad
föreslår inte en ändrad användning mot markägarens vilja och varken
Trafikförvaltningen (SL) eller Landstinget vill bebygga sin mark med bostäder.
Dessutom är både tunnelbanedepå och sjukhus funktioner som i allra högsta
grad behövs i en växande stad. Det är ännu inte färdigutrett om
dagvattenledningen är möjlig att flytta eller inte, men ett krav från de styrande
politikerna i Stockholm är att alla stadsutvecklingsprojekt ska kunna bära sina
egna kostnader. Staden har fört diskussioner med de
markägare/tomträttshavare som har visat intresse för att förtäta på mark de
förfogar över. En detaljplan styr varken upplåtelseform eller storlek på
lägenheterna. Det avgörs i markanvisningsskedet, som görs av
Exploateringsnämnden genom exploateringskontoret.
Synpunkter på pågående detaljplaner
Det har kommit in flera synpunkter på pågående detaljplaner, främst 201017031, längs Understensvägen och Simrishamnsvägen och 2014-00357 i
korsningen Ystadsvägen/Malmövägen. Någon vill stoppa det planerade huset
vid Karlborgsvägen och ta bort dagiset under T-banan mellan Björkhagen och
Kärrtorp.
Synpunkter på redan pågående detaljplaner hänvisas till respektive
planprocess. Detaljplanen i slutet av Karlborgsvägen har vunnit laga kraft och
byggnation väntas inom kort. Förskolan under tunnelbanan har tidsbegränsat
bygglov och byggnaden kommer att tas bort när verksamheten flyttar in i de
nya lokalerna på Helsingborgsvägen vid Markuskyrkan.
Överdäckning av Hammarbyvägen
Ekonomiska effekter och hälsoeffekter
Vissa boende anser att vägen som ska byggas för att koppla till Hammarby
Sjöstad kommer att generera mycket buller. Några anser det olämpligt att
genomföra överdäckningen eftersom det är dyrt och eftersom det går farligt
gods på Hammarbyvägen. Några tycker att det är onödigt att skapa en
koppling, antingen för att det redan går att ta sig mellan stadsdelarna eller för
att det inte finns behov för att ta sig mellan stadsdelarna. En person föreslår en
gångtunnel under Hammarbyvägen.
Stockholms stad kommer i planeringen att följa gällande riktlinjer för buller.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande är att fördelarna med att koppla
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samman stadsdelarna, skapa en mer tillgänglig förbindelse och få bort buller
och risker för befintliga och nya bostäder överstiger nackdelarna kraftigt.
Initiala ekonomiska beräkningar visar att överdäckningen är möjlig att
genomföra. En gångtunnel är på grund av de stora höjdskillnaderna mycket
svår att genomföra.
Djurlivet i förkastningsbranten
Någon betonar värdet av att förkastningsbranten norr om Kalmgatan ner mot
Hammarbyvägen bevaras. Den är viktig för landskapsbilden och har en unik
biotop med sin norrsluttning. Bygg inte hus här. Djurlivet skulle försvinna.
Synpunkten är noterad. Delar av förkastningsbranten föreslås bebyggas,
medan andra delar bevaras.
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Koppling mellan Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad
Andra boende anser det mycket positivt att däcka över Hammarbyvägen, att det
ger en ”win/win situation” och att det är överdäckningen som skapar
sammankopplingen. Någon skriver att det är av yttersta vikt är att
överdäckningen av Hammarbyvägen blir av i ett tidigt skede, för att inte
påfrestningen på Kalmgatan ska bli för stor. Om överdäckningen dröjer och
Kalmgatan istället öppnas upp för biltrafik skulle programmets konsekvenser
bli ökade bullernivåer istället för minskade.
Synpunkterna är noterade. Stadsbyggnadskontoret anser att överdäckningen
bör genomföras i tidigt skede, men det finns faktorer som kan försvåra och
förlänga processen och som inte går att styra. Exempelvis kan svåra tekniska
lösningar för själva överdäckningen påverka tidplanen.
Perfekt att bygga ihop Hammarbyhöjden med Hammarby Sjöstad. Att låta
Hammarbyhöjden växa ihop med Sjöstaden är bra och nödvändigt för att
Stockholm ska kunna växa till en tätare och mer sammanhängande stad.
Överdäcka en längre sträcka av Hammarbyvägen, både för att öka kontakten
mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden och för att kunna bygga fler
bostäder.
Synpunkterna är noterade. I programmet redovisas en överdäckning som är
knappt 500 meter lång. Den främsta orsaken är att en överdäckning som
överskrider 500 meter tekniskt är betydligt svårare att genomföra.
Hushöjd
Bebyggelsen norr om Lysmasken 4 måste hållas låg då den ligger högre än
föreslagen bebyggelse längs överdäckningen, anser någon. Yimby tycker att
exploateringen kan höjas.
Synpunkten är noterad. Bebyggelsens höjd studeras närmare i
detaljplaneskedet.
Hammarbyskogen
Bland allmänheten finns ett stort motstånd mot byggnation i Hammarbyskogen.
Många tycker att miljön i skogen förstörs, att förslaget försämrar för barnen
som bor i området idag och att det som sparas av skogen inte räcker för att
täcka behovet av rekreation för befintliga och tillkommande bostäder.
Föreslagen bebyggelse
Flera anser att den nya bebyggelsen i Hammarbyskogen ska anpassas bättre till
befintlig bebyggelse. Någon skriver att den täta stenstaden aldrig kan bli
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modell för Hammarbyhöjden. Någon annan påpekar att de nya husen måste
ansluta sig till Hammarbyhöjdens generella principer med lamellhus anpassade
till topografin. Någon tycker att det är olämpligt med bostäder så nära
Henriksdals reningsverk. En person vill ta bort Hammarby skidbacke och
bygga höghus där. En person förslår att det byggs bostäder på Brf Sjöfararens
parkeringsplats.
Programmets primära syfte är att redovisa var mark avses att avsättas för
allmänna och enskilda ändamål, det vill säga var det ska byggas bostäder,
skola, gator, park med mera. Den struktur som redovisas i programmet är ett
exempel på utformning, baserat på dels en anpassning till befintlig bebyggelse
och dels en anpassning till stadsbyggnadsnämndens uttalade vilja att se en
halvsluten kvartersstruktur med tydliga gränser mellan privat och offentligt.
Den slutliga strukturen, placering och höjder med mera, fastställs i
detaljplaneskedet. De föreslagna bostäderna ligger inom säkert avstånd från
reningsverket. Det finns byggnader som är uppförda med tidsbegränsade
bygglov på fastigheten och dessa måste hanteras och få en permanent plats.
Stockholms stad vill medverka till att utveckla verksamheten kring
Hammarbybacken och har inga intentioner att medverka till att kullen
försvinner. Om Brf Sjöfararen är intresserade av att bygga bostäder på
parkeringsplasten välkomnas det av stadsbyggnadskontoret.
Andra tycker att förslaget är bra, eller att det ska byggas mer: bygg hela vägen
fram till skidbacken och lägg på några våningar så att det bli fler bostäder till
våra barn. En person skriver att bostadsbebyggelse borde lokaliseras på båda
sidor om den föreslagna nya gatan eftersom en inramad gata med bostäder och
verksamheter/lokaler tillför ett mervärde.
Synpunkterna har noterats. Den valda strukturen tar hänsyn till att de
ekologiska sambanden inte ska brytas, vilket sätter begränsningar för
utbredning och höjd.
Rekreation och skogens användning
Hammarbyskogen är inget tomt och oanvänt område utan nyttjas av djur och
människor. En tätare stad ökar behovet av skog. Av skogen behålls enbart
Solberget och Lejonberget. Dessa områden räcker inte som yta för alla barn i
Hammarbyhöjden samt Sjöstaden. Det går inte att hänvisa till Nackareservatet
för en känsla av skog, det är för långt att gå för barn och äldre. Bevara
Hammarbyskogen men gör den mer parkliknande då skulle den användas ännu
mer. Någon skriver att det är helt fel tänkt att flytta Indianparken till Solberget.
Synpunkterna har noterats. Hammarbyskogen har stora rekreationsmässiga
värden, vilket också står beskrivet i programmet. Tanken är att komplettera
med ytterligare en lekplats på Solberget.
Med Nackarservatet rätt runt hörnet behövs inga stora öppna gräsytor utan
hellre små parkområden med träd, bänkar och utrymme för lek och samvaro,
skriver någon. Någon annan anser att det är positivt att flytta Indianparken,
eftersom den ofta är delvis översvämmad där den ligger idag.
Synpunkterna har noterats.
Flera personer är oroliga över att gatan genom Hammarbyskogen skär av
barnens boendemiljöer från lekmiljöerna. Några undrar hur barnens tillgång till
natur och skog säkras. Många föreslår att gatan inte blir genomgående, utan
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slutar i vändplaner före och efter skolan. Någon annan undrar vem som har
gjort värderingen skog mot nya bostäder.
Det finns många sätt att jobba med trafiksäkerhet, exempelvis är
hastighetsbegränsningen 30 km/timmen vid alla skolor i Stockholms stad.
Gatorna kan få smalare sektioner och upphöjda övergångsställen, olika
markbeläggningar osv. Som myndighet med ansvar för planering är det
stadsbyggnadskontorets uppgift att väga allmänna och enskilda intressen mot
varandra.
En person skriver att om löparbanan runt Hammarbyhöjdens IP tas bort så
försvinner en trygg plats för tjejer/kvinnor att springa på.
Synpunkten har noterats. Löparbanorna kommer att vara kvar.
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Ny gata
Många vänder sig mot att det byggs en ny gata genom området. De boende är
oroliga för att gatan ska medföra genomfartstrafik från Hammarbyhöjden till
Sickla. Några ifrågasätter behovet av en gata och tycker att det räcker att
förbättra gång- och cykelnätet. Någon föreslår att gatan ska ligga på andra
sidan IP så att inte boendemiljön blir förstörd. Några tycker att gatan är bra,
eftersom den knyter ihop stadsdelarna.
Gatan genom Hammarbyskogen föreslås i första hand bli en tillfartsgata till de
nya bostäderna och till skolan. Genom att fortsätta gatan ner till
överdäckningen kan lutningarna på gatan och gångvägarna minska, och bli
mer tillgänglig för människor som annars har svårt att ta sig upp för den
branta backen. Att placera gatan öster om idrottsplatsen skulle helt bryta det
ekologiska sambandet mellan Nackareservatet och Årstaskogen.
Många tror att den nya gatan blir en smitväg, från Värmdö, till Sickla eller
andra ställen. De skriver att antalet trafikrörelser kraftigt kommer överstiga
prognosen. Som blivande smitväg samt avlämnande av barn till skolan så
känns prognosen underestimerad. Uppmuntra inte till trafik genom att göra en
genomfartsled mellan Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad.
Syftet med den nya gatan är att den ska tjäna som tillfart till de nya bostäderna
och till skolan. Den trafikanalys som tagits fram under programarbetet visar
att risken för genomfartstrafik på de nya gatorna är liten. En stor anledning till
det är att kopplingen genom Hammarby Sjöstad inte är gen. Kopplingen
använder Heliosgatan i Hammarby Sjöstad som inte är en gen väg för trafiken
som ska till exempelvis Värmdö, Sickla eller andra ställen. Gatan avses
utformas på ett relativt smalt sätt för att inte uppmuntra genomfartstrafik.
Skulle prognoserna mot förmodan om att trafikmängderna blir små slå fel och
att trafikmängderna upplevs som ett problem. Då finns alltid möjligheterna att
reglera med exempelvis genomfartsförbud eller rent fysiskt spärra av gatan på
någon lämpligt vald plats.
En person vill att vägen ner till Hammarby Sjöstad ska få en anslutning till
Hammarbyvägen, så att den kan avlasta genomfartstrafiken till och från
Björkhagen och Kärrtorp.
Att underlätta för genomfartstrafik är inte avsikten med den nya gatan. Det
finns även stora höjdskillnader som gör det problematiskt att dra nya gator
genom området.
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Kalmgatan
Många boende längs Kalmgatan är oroade över att gatan kan öppnas upp,
förlängas och ”bli en genomfartsled”. Gatan är bara 6 meter bred, vissa hus
saknar egen gård och det finns lägenheter som har uteplatser mot gatan.
Boende är rädda att en förlängning av Kalmgatan mot Hammarbyskogen skulle
leda till ökad trafik och mer avgaser och att det skulle bli svårt med
gatusopning och snöröjning. Förskolorna vid Kalmgatan skulle påverkas
negativt, eftersom barnen nu kan leka och röra sig fritt utan att behöva se upp
för bilar och utsättas för avgaser, tror boende. Flera föreslår att Kalmgatan bara
ska öppnas upp för gång- och cykeltrafik.
Kalmgatan är en smal gata, och många boende har berättat om problem med
framkomlighet och snöröjning vintertid. Stadsbyggnadskontoret inser detta,
men förslaget att koppla på Kalmgatan på den nya gatan kvarstår ändå. Gatan
behövs för att skapa tillfart för de nya bostäderna i Kalmgatans förlängning.
De trafikanalyser som gjorts under programarbetet visar på mycket låga
flöden av bilar på Kalmgatan även fortsättningsvis. Skulle prognoserna mot
förmodan om att trafikmängderna blir små slå fel och att trafikmängderna
upplevs som ett problem. Då finns alltid möjligheterna att reglera med
exempelvis Genomfartsförbud eller rent fysiskt spärra av gatan på någon
lämpligt vald plats.
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Det har också kommit in synpunkter om att det är en bra idé att ansluta den nya
gatan till Kalmgatan.
Ekologi och miljö
Många boende är kritiska till att det ekologiska sambandet försvagas. Några
skriver att sambandet kommer att brytas och att stora ekologiska värden
försvinner när skogen skövlas. En person skriver att det är kortsiktigt att skövla
skogen till förmån för några hundra bostäder. En annan på pekar att den
föreslagna bebyggelsen och den nya vägen genom Hammarbyskogen kommer
att påverka det gröna sambandet påtagligt negativt. Några undrar på vilket sätt
förslaget har tagit hänsyn till att Hammarbyskogen är klassat som ekologiskt
särskilt betydelsefullt och ändå lyckas komma fram till nuvarande förslag.
Några tycker att Hammarbyskogen bör införlivas med Nackareservatet. Vissa
är oroliga över att ytterligare hårdgjorda ytor kommer leda till att regnvatten
inte kan tas emot av marken. En person undrar hur staden har tagit hänsyn till
de fakta som tagits fram av Ekologigruppen och Naturskyddsföreningen.
Programmet är tydligt på punkten att det innebär negativ påverkan för
rekreation och ekologi. Bedömningen är att det ekologiska sambandet kommer
att försvagas, men inte brytas. Efter samrådet kompletteras också programmet
med en grön strategi som gör djupare analyser av det ekologiska sambandet
och föreslår hur det kan säkras inom och runt den kommande bebyggelsen. I
all planering är det av stor vikt att beskriva konsekvenserna för det förslag som
läggs fram, så att politikerna ska få ett korrekt underlag att fatta beslut på.
Stadsbyggnadskontoret har inget uppdrag att utreda en utökning av
Nackareservatet. En dagvattenutredning har tagits fram efter samrådet, som
visar hur bland annat ökade nederbördsmängder kan hanteras. Utredningen
kommer att fördjupas i detaljplaneskedet. Naturskyddsföreningen är en
intresseorganisation och deras utredningar ligger inte till grund för
ställningstaganden i programmet. Ekologigruppen är oberoende konsulter som
anlitats för att ta fram underlag för att fatta beslut. Deras utredningar har
legat till grund för vald placering, hushöjder och annat som underlättar för det
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ekologiska sambandet. Utredningarna har också legat till grund för att göra en
konsekvensbeskrivning av förslaget.
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Det finns plats för fler grannar i Björkhagen, men ett frågetecken är vad som
kommer att hända med sankmarken där både änder och små grodor plaskar
runt.
Våtmarker är möjliga att flytta, det liv som finns där flyttar då med. Att göra
ingrepp i våtmarker kräver särskilt tillstånd. Frågan studeras vidare i
detaljplaneskedet.
Skolan
Några är kritiska till att barn som bor i Hammarby Sjöstad ska få gå i skolan i
Hammarbyskogen. Att utgå ifrån att barnen behöver skjutsas vore en onödig
anledning till att tillåta genomfartstrafik. Sjöstadens behov av skolor borde
tillgodoses inom Sjöstaden. En person undrar om miljön har utvärderats, när
Södra länkens tunnel mynnar ut i närheten. En annan skriver att skolan bör
placeras på den sida gatan där bostäderna föreslås. Någon föreslår att staden
ska titta på alternativ som att bygga ut Hammarbyskolan södra och norra
istället för att bygga en ny skola. En person vill att skolan istället byggs så att
skolgården kan läggas på överdäckningen av Hammarbyvägen, någon annan att
skolan placeras på kolonilotterna öster om Hammarbybacken.
Stockholms stad ansvarar för att tillgodose behovet av skolplatser oavsett
stadsdel, men den föreslagna skolan i Hammarbyskogen behövs i första hand
för att tillgodose behovet inom programområdet. En skola är en bra plats för
barn från båda stadsdelarna att mötas och stadsbyggnadskontoret ser positivt
på möjligheterna till detta. För att möta behovet i det växande Stockholm
behöver möjligheten att bygga ut de befintliga skolorna utredas vid sidan av att
nya skolor byggs. Stockholms stad arbetar aktivt med att få föräldrar att gå
eller cykla med sina barn till skolan, istället för att ta bilen. Bland annat
anläggs inga parkeringsplatser i närheten av skolor. Däremot behövs en gata
fram till skolan, för att klara tillgängligheten för barn med funktionshinder och
transporter till skolan. Luftföroreningarna från Södra Länken är höga intill
tunnelmynningen, men avtar sedan snabbt och innebär inga hinder för skolans
placering. Tvärtom är platsen, nära Nackareservatet och intill
Hammarbyhöjdens IP, mycket lämplig för en skola, med stora värden för
undervisning och lek. Koloniområdet har en viktig funktion som behöver vara
kvar. Platsen ligger dessutom i Nackareservatet, där endast byggnader med
koppling till skötsel av reservatet får uppföras.
Nytorps gärde
De flesta synpunkterna som har kommit in rörande Nytorps gärde är negativa.
Det som flest personer motsätter sig är de föreslagna gatudragningarna, med
gatan mot parken och förslaget med två 16-våningshus. Många motsätter sig att
det alls ska ske några förändringar på gärdet. Många har också lämnat
synpunkter om att de tycker att förslaget för Nytorps gärde är bra, men har
synpunkter i sak gällande främst gatorna och de högre husen. En del
synpunkter har också kommit in från personer som tycker att förslaget för
Nytorps gärde i sin helhet är bra.
Föreslagen bebyggelse
Någon skriver att bebyggelsen måste ansluta i planstruktur, skala och
gatudragning till områdets gestaltningsprinciper. Några tycker att den västra
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delen är rätt plats för ny bebyggelse och några anser att Nytorps gärdes entré
från väster inte får byggas för. Några vill lämna träd mellan ny och befintlig
bebyggelse och en person påpekar att det blir för kort avstånd mellan nya och
befintliga hus. Ta bort det planerade huset i svängen Sofielundsvägen/
Åstorpsringen.
Om det ska byggas på gärdet så anser flera att den västra delen av gärdet är den
plats som har minst värden och kan bebyggas. En person anser att gärdet är en
underutnyttjad plats som behöver utvecklas med både bostäder, aktiviteter och
gärna arbetsplatser. Någon annan anser att fler bostäder kan byggas från Dalens
sjukhus hela vägen upp till Nytorpsbadet. En annan skriver att förslaget på
denna öde gräsmatta är ett stort tillskott i dagens bostadsbrist. Någon anser att
den föreslagna strukturen på Nytorps gärde blir en sovstad och efterfrågar fler
arbetsplatser. Några skriver att gärdet tål ytterligare bebyggelse i kanterna. En
person vill se större fokus på kvalitet, hållbarhet, mångfald, folkhälsa och
kreativitet i stadsplaneringen för Nytorps gärde.
En person undrar hur höga husen blir.
Synpunkterna har noterats. Programmets primära syfte är att redovisa var
mark avses att avsättas för allmänna och enskilda ändamål, det vill säga var
det kan byggas bostäder, var det blir park, gator, förskolor med mera. Den
struktur som redovisas i programmet är ett exempel på utformning, baserat på
dels en anpassning till befintlig bebyggelse och dels en anpassning till
stadsbyggnadsnämndens uttalade vilja att se en halvsluten kvartersstruktur
med tydliga gränser mellan privat och offentligt. Den slutliga placeringen av
husen, höjder med mera, fastställs i detaljplaneskedet. Den föreslagna
strukturen har lämnat utrymme för att parken ska bli synlig från
Åstorpsringen/Sofielundsvägen. I detaljplaneskedet kan träden mätas in och
husens placering anpassas efter detta, om det anses lämpligt. Husens
föreslagna höjd varierar mellan fyra och sexton våningar i samrådsförslaget.
Den exakta höjden fastslås först i detaljplaneskedet.
Det finns inga kontor föreslagna på Nytorps gärde, men det innebär inte att det
saknas arbetsplatser. Runt Nytorps gärde finns redan idag tre större
arbetsplatser, SL-depån, Dalens sjukhus och Hammarby södra skola. Nya
förskolor och bostadshus med lokaler i bottenvåningarna kommer ytterligare
att öka antalet arbetsplatser i området.
Höga hus
De föreslagna högre husen vid Nytorps gärde har upprört många boende. De
anser att det bryter mot riktlinjen om samspelet med angränsande bebyggelse,
att det förstör områdets karaktär, och är ogenomtänkt. Den befintliga
bebyggelsen är av helt annan skala och utformning. De höga husen ger
dessutom skugga, både i parken och för de omkringliggande befintliga
bostäderna. Någon tycker att högre hus skulle göra sig bättre bredvid Dalens
sjukhus som redan idag sticker upp, någon annan att högre hus kan placeras på
södra sidan om tunnelbanebron över gärdet. Någon anser att det är positivt med
höga hus på Nytorps gärde. En person vill att programmet ska redovisa
sektioner som omfattar de höga husen.
Synpunkterna är noterade. Husens höjd studeras vidare under det kommande
arbetet, då även fler sektioner kan tas fram. Marken bredvid Dalens sjukhus
ägs av landstinget, som inte är intresserade av att bygga bostäder på marken.
Den föreslagna strukturen är en avvägning av behovet av nya bostäder,
behovet av rekreation och idrottsytor och betydelsen av de öppna ytorna på
Nytorps gärde.
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Rekreation och gärdets användning
Flera boende vill bevara Nytorps gärde för rekreation och som en social
mötesplats utan tillägg av anlagda idrottsfunktioner och hårdgjorda ytor. Någon
undrar hur stor del av parken som blir kvar och hur många träd och buskar som
stryker med. Nytorps gärde fyller en viktig social funktion i området, med
utebad och andra rekreationsmöjligheter. Att bebygga gärdet kommer att leda
till minskat kulturutbud i närområdet. Några boende vill inte ha fler lekplatser
på gärdet, utan ser hellre att staden hänvisar, informerar och skyltar till naturlik
mark. Barn leker överallt oavsett om utemiljön är planerad för lek eller inte,
skriver någon. Andra vill ha en riktigt attraktiv lekplats på norra eller södra
sidan, en 4H-gård med svenska bruksdjur och en hundrastgård. Vissa anser att
det är positivt att det byggs runt gärdet eftersom stora delar av parken ofta är
oanvänd. Nytorps gärde har alla möjligheter att bli en fantastisk park som
kommer användas i större utsträckning än idag. Någon skriver att en välskött
stadspark är att föredra framför en skräpig snårskog, någon annan att en skön
sak med Nytorps gärde är att det inte känns anlagt. En person tycker att
satsningarna på aktivitetsytor och på Nytorpsbadet är efterlängtade. En annan
att det är viktigt att obrutna stråk får finnas kvar, möjliggör passage till
Nackareservatet utan blockeringar. Nytorps gärde är en av de få
landskapsparker som finns i Söderort och utgör en samlande målpunkt för
kringliggande stadsdelar. En person tycker att det är utmärkt att förstärka
möjligheterna till spontanidrott vid Nytorpsbadet. En beachvolleybollplan och
boulderingblock vore fint att få dit. Gärna fler kolonilotter i föreslaget läge
också.
Nytorps gärde är idag omkring 20 hektar stort och den förslagna bebyggelsen
tar ungefär 4 hektar i anspråk. 16 hektar blir kvar som park och det anses
tillräckligt mycket för att bevaras som en landskapspark och samlingspunkt för
söderort. Det finns fortfarande gott om utrymmen för kulturevenemang. En stor
del av parken föreslås dessutom i programmet vara oförändrad mot idag. Vilka
träd och buskar som behöver fällas för att skapa plats för ny bebyggelse utreds
i detaljplaneskedet. Anlagda idrottsfunktioner finns redan idag på ungefär
samma yta som programmet föreslår att de ska ligga även i framtiden.
Lekplatser på gärdet råder det delade meningar om, men det finns ett behov av
en lekplats på gärdet, kanske för större barn, vilket framfördes när Stockholms
stads dialogpaviljong stod uppställd i stadsdelarna. De exakta funktioner som
föreslås på Nytorps gärde presenteras i ett parkprogram som arbetas fram till
programmets godkännande.
Flera personer har kommenterat de lösa hundar som springer på gärdet. Många
vill förbjuda lösa hundar och föreslår en hundrastgård på gärdet.
Stadsdelsförvaltningen ansvarar för hundrastgårdar i området, synpunkten
förs vidare till dem. Det är förbjudet att ha hundar lösa på Nytorps gärde,
däremot går det bra att ha lösa hundar på Nytorpsberget, kullen ovanför
badet, ett område som är avsatt för hundrastning.
En person vill spara det stora päronträd som står i ena hörnet diagonalt mot
Dalens sjukhus. En annan vill att skatebordgropen på gärdet byggs ut.
En trädinventering kan göras i detaljplaneskede. Bebyggelsen kan då komma
att anpassas för att spara särskilt värdefulla träd. En utbyggnad av
skateboardfunktionerna på gärdet kan göras utan att hanteras i ett program
eller en detaljplan.
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Flera personer vill behålla de stora öppna ytorna på gärdet. Nytorps gärde är
för smalt för att känslan av rymd ska kunna bevaras om det byggs nya hus på
båda sidor om gärdet. Ytterligare några tycker att det är fullt rimligt att
bebygga de delar av Nytorps gärde som planeras i förslaget, förutsatt att de
delar som blir kvar utvecklas till en bra stadspark.
Det är intentionerna i programmet att de öppna ytorna i östra delen av gärdet
ska behållas. I västra delen är upplevelsen redan idag annorlunda, där Dalens
sjukhus, Globen och Tele2 arena tornar upp sig. Stockholms stad driver ett
arbete med att ta fram ett särskilt program för utvecklingen av Nytorps gärde.
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Natur
Boende menar att exploateringen skulle ha en negativ påverkan på essentiella
naturvärden och förstöra ekosystemtjänster och försämra folkhälsan. Någon
skriver att människor föredrar och mår bäst av naturlig skog framför
tillrättalagda parkmiljöer.
Enligt den områdesanalys som gjordes till programmet har Nytorps gärde
främst rekreativa värden. Den växtlighet som finns på gärdet har ett värde,
men det är värden som går att ersätta i återplanteringar. De ekosystemtjänster
som Nytorps gärde tillhandahåller är exempelvis pollinering i brynväxtligheten
och i viss mån dagvattenhantering. Eftersom gärdet består av lera är
infiltrationen av dagvatten svårt, däremot står delar av gärdet under vatten på
våren, vilket bidrar till magasinering och fördröjning. Detta hanteras i den
dagvattenutredning som tas fram till programmets godkännande. Människor är
olika, vissa föredrar skog, andra parker. Kring Nytorps gärde, med
Nackareservatet nära, finns tillgång till båda.
Kulturhistoriska intressen
Flera boende anser att Nytorps gärdes kulturhistoriska värde inte har
respekterats, och att programförslaget innebär att gärdets nuvarande karaktär
och funktioner ödeläggs för att ersättas av en traditionell stadspark. Gärdets
ursprungliga karaktär av öppenhet förstörs genom att förslaget drar skarpa
gränser mellan det privata och det allmänna. Någon menar att den förtätning
som hittills gjorts vid Nytorps gärde har varit lyckad eftersom den ansluter till
grundidéerna för den ursprungliga stadsplaneringen. Det som föreslås nu är
något helt annat.
Stadsmuséet har gjort en särskild inventering och klassificering av Nytorps
gärde. De slår bland annat fast att parkens tydliga spegling av
stockholmsstilen gör den särskilt kulturhistoriskt värdefull. Stockholmsstilen
utvecklades av landskapsarkitekterna Holger Blom och Erik Glemme. Det är
en modernistisk parkstil som dominerade all kommunal markplanering från
1930-talets senare del till 1960-talets början. Kännetecknande för
stockholmsstilen är att den naturliga topografin och floran har tagits tillvara
och att parken är tillgänglig för alla, oavsett social ställning. Den skulle
erbjuda möjlighet till både vila och aktivitet. Stadsbyggnadskontoret anser att
den fortsatta planeringen på gärdet, med en förnyelse av idrottsytorna, badet
och tillägg av nya aktiviteter, görs i stockholmsstilens anda. Nytorps gärde
planerades som en park för aktivitet och vila, och det kommer den fortsätta att
vara. I den ursprungliga planen för Nytorps gärde löper en fyrfilig väg längs
gärdets norra och östra kant, med en stor cirkulationsplats nordost om badet.
Den var tänkt att binda samman Kärrtorp med Björkhagen och Blåsut. Vägen
byggdes aldrig, vilket har gett gärdet den karaktär den har idag. Ur strikt
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kulturhistorisk synpunkt är det därför inte avvikande att föreslå gator längs
parken. Gator som inramning för parker är mycket vanligt i Stockholm och
syns både i parker i innerstaden och i andra hus-i-park-områden. Som exempel
kan nämnas Vättersparken i Årsta, Svandammsparken i Midsommarkransen
och Sannadalsparken i Gröndal. Länsstyrelsen har i sitt remissyttrande
efterfrågat en kulturhistorisk konsekvensanalys som ska tas fram. Den kommer
även att omfatta Nytorps gärde.
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Försämringar för boende
Flera anser att byggnation på Nytorps gärde kommer att försämra
boendemiljön för de familjer som redan bor där, att det vid en förtätning måste
tas rimlig hänsyn till dem som redan bor i området. Nytorps gärde är en oas för
många, barnfamiljer, konserter, traditionella valborgsfirandet, cyklister,
skidåkare, löpare, hundägare och äldre människor. En plats för rekreation och
avkoppling i klass med Gärdet på Östermalm.
Det är alltid svårt att göra en avvägning mellan hur det är i ett område idag
och hur det kan bli i framtiden. När Stockholm växer behövs nya bostäder och
stadsbyggnadskontorets uppgift blir att värna intresset för alla som bor i
staden i framtiden, både nya och gamla invånare. Under en period, främst
under byggnationen, är det besvärligt för redan boende. Ett tillskott av
bostäder för också med sig många positiva saker för dem som redan bor i ett
område. Exempelvis blir underlaget bättre för butiker och restauranger och
när nya bostäder byggs kan pengar sättas undan till att förstärka de offentliga
miljöerna, som parker och torg.
På baksidan av Paternostervägen 100 har boende ordnat med gräsmatta, nya
träd, syrénbuskar och planteringar. Ytan används även av människor som inte
bor där. Allt försvinner med de nya planerna, eftersom det kommer ligga en
förskola där. De boende vill att hänsyn ska tas till allt arbete som har lagts ner,
att förskolan läggs på andra sidan vägen eller lite längre bort.
Boende på Paternostervägen tecknade 2001 ett brukaravtal med
stadsdelsförvaltningen för en allmän parkyta i anslutning till fastigheterna.
Brukaravtal är ett avtal som kan tecknas för att höja kvaliteten på parkskötseln
och ger de boende möjlighet att ta ett större ansvar för sin närmiljö. Avtalet
gäller tillsvidare och kan sägas upp med omedelbar verkan av vardera part.
Då stadens behov av markanvändning förändras över tid kan det leda till att
brukaravtal måste sägas upp. Om önskemål finns kan stadsdelsförvaltningen
föreslå andra ytor som är lämpliga för brukarmedverkan.
Flera bostadsrättsföreningar runt gärdet protesterar mot att deras gårdar blir
mörkare, eller skriver att nya hus måste placeras så att befintliga hus inte byggs
för eller får försämrad kontakt med gärdet eller försämrade ljusförhållanden.
Flera personer påpekar också att förslaget proppar igen Nytorps gärde och
försämrar tillgången till gärdet, inte minst från Dalen. Någon uttrycker oro för
en försämrad luft i området.
När staden växer och nya hus byggs för att klara bostadförsörjningen kan
effekten bli att befintliga bostäder får försämrade förhållanden. Exakt hur de
nya husen på Nytorps gärde förhåller sig till befintliga, eller hur de påverkar
den befintliga bebyggelsen behöver studeras närmare i detaljplaneskedet i
samråd med intillboende. En intention i programarbetet har varit att hålla
tydliga öppningar till gärdet från Dalen och Blåsut, men med ny bebyggelse
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blir öppningarna mindre än vad de är idag. Luftkvaliteten kommer inte att
påverkas av de nya gatorna, eftersom de beräknade trafikflödena är så låga.
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Markförhållanden
Flera påpekar att marken på Nytorps gärde är sank och att det blir dyrt att påla
och dränera för bostäder och gator. Nytorps gärde är gammal sjöbotten och det
märks på husen som redan står där som fått stora sprickor.
Synpunkten är noterad.
Gator och trafiksäkerhet
Många boende vänder sig mot de föreslagna gatorna på Nytorps gärde. De
tycker att gatorna bildar en barriär mellan invånare och natur och försvårar
framkomligheten för barn, äldre och funktionshindrade. Någon skriver att
biltrafik prioriteras på bekostnad av cykel- och gångtrafik, någon annan anser
att just avsaknaden av biltrafik är en av Nytorps gärdes stora kvaliteter.
Gatorna tar onödig mark i anspråk och kan orsaka genomfartstrafik. Boende
föreslår att angöring istället sker med säckgator som matas från
Paternostervägen eller Fyrskeppsvägen. Flera föreslår att de nya gatorna läggs
mellan nya och befintliga hus. Ett annat förslag är att låta trafiken komma in
från två håll och stänga av på mitten – med en rejäl och tydlig gångväg som ger
barn och andra en säker passage ut på gärdet. Även den borttagna gångtunneln
mot Dalen kritiseras, eftersom planskildheten underlättar för barns och äldres
rörelsefrihet. Hur bred har ni tänkt att bilvägen ska vara?
Gatorna längs Nytorps gärde Föreslås utformas som gångfartsområden eller
som smala lokalgator. Detta för att hastigheten ska vara låg samt motverka
eventuell genomfatstrafik. De ska fungera som tillfartsgator till de nya
bostäderna och inte som genomfart till Hammarbyhöjden och Björkhagen och
kommer att utformas därefter, med markbeläggning och bredd som begränsar
möjligheten att köra fort. Om det visar sig att gatorna används för
genomfartstrafik kan åtgärder vidtas för att hindra detta, exempelvis genom
ovan föreslagna avstängning på mitten. Under programarbetet har frågan om
privat och offentligt diskuterats ett flertal gånger. För- och nackdelar med att
lägga gatan mot parken eller mellan nya och befintliga hus har vägts mot
varandra. I samrådsskedet prövades möjligheten att lägga gatan närmast
tillkommande hus, bland annat för att skapa en tydlig gräns mellan privat och
offentligt och för att inte ge de befintliga bostäderna vid Nytorps gärde gator
på båda sidor husen. Gatan kan avskärmas mot parken på samma sätt, med
kanter och små höjdskillnader, vegetation eller staket. Den exakta
utformningen studeras vidare i parkprogrammet som tas fram för Nytorps
gärde samt i kommande detaljplanearbete. Det är inte ovanligt att gator läggs
som inramning till parker för att skapa en tydlighet i gränsen mellan det
privata och det offentliga. som exempel kan Aspuddsparken i Aspudden,
Svandammsparken i Midsommarkransen och Vättersparken i Årsta nämnas.
Säckgator tar mycket mer mark i anspråk, eftersom de måste avslutas med en
18 meter bred vändplan för att tillgodose behovet av yta vid avfallshämtning.
Några boende påpekar att en ändrad struktur, där befintliga bostäder får gata på
båda sidor husen, inte är ok.
Synpunkten är noterad. Stadsbyggnadskontoret har satt det som en tungt
vägande orsak till vald struktur.
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Flera personer vill att den föreslagna gatan mellan husen på Paternostervägen
54-66 tas bort.
Synpunkten är noterad. Det studeras vidare i bearbetningen av programmet
om gatan behövs.
En person föreslår en separat cykelbana rätt genom gärdet för dem som vill
cykla fort.
Det går ett regionalt cykelstråk över Nytorps gärde idag, det avses fortsätta i
samma sträckning.
Flera har lämnat synpunkter på de planskildheter som förslaget föreslås tas
bort. Boende på Fyrskeppsvägen vill säkra trygga passager för barn om
gångtunneln från Kärrtorp under Fyrskeppsvägen tas bort. Skarpnäcks råd för
funktionshinder vill ha kvar gångtunneln under Åstorspringen söder om Dalens
sjukhus.
Synpunkterna är noterade. Frågan hanteras i detaljplaneskedet.
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Förslaget leder in biltrafik på Nytorps gärde, samtidigt som trafikbuller anges
som skäl för att bygga. Bullernivåerna på gärdet är låga och kan inte användas
som skäl för bebyggelse. Bebyggelsen kan lika gärna förläggas i öst.
Bullernivåerna anges inte som skäl till att bygga, men en positiv konsekvens är
att bullernivåerna dämpas från bland annat Nynäsvägen och Åstorpsringen.
De nya gatorna på Nytorps gärde kommer att ha små trafikmängder, vilket inte
genererar buller i någon större utsträckning. Stadsbyggnadskontoret har gjort
ställningstagandet att pröva bebyggelse främst i den västra delen av gärdet,
men även i mindre utsträckning i den östra. Det har flera orsaker, bland annat
storskaligheten kring Åstorpsringen och kopplingen till Nackareservatet.
Markägoförhållanden
Brf Fyrskeppet använder idag stadens mark för infart och parkering. De önskar
att marken förs över till Brf Fyrskeppet utan att föreningen drabbas av några
kostnader för det. De vill heller inte ha höjd tomträttsavgäld som följd av ökat
markinnehav.
Synpunkten är noterad. Generellt gäller att staden inte skänker bort mark. Vid
de tillfällen som en tomträttshavare vill och staden anser det lämpligt att utöka
en tomträtt så regleras detta också i tomträttsavtalet och tomträttsavgälden
räknas om för att stämma med de nya förhållandena.
Alternativa förslag
Flera personer har också lämnat synpunkter om att Nytorps gärde är
underutnyttjat och att det är bra att få in fler bostäder så att fler kan nyttja
parken. Den behöver utvecklas med både bostäder, aktiviteter och gärna
arbetsplatser.
Synpunkterna är noterade.
En person vill placera affärer och fik i bottenvåningarna på de nya husen. Lägg
parkering under mark och låt garaget gå hela vägen under det exploaterade
området.
Levande bottenvåningar är något som stadsbyggnadskontoret ständigt strävar
efter att skapa. Affärer och kaféer är ett sätt att få en levande miljö längs
gatan. Det är inte alla platser som lämpar sig för handel, där kan istället
förskolor eller väl upplysta cykelrum eller rymliga entréer skapas. Vilka
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platser som lämpar sig för vilken användning i bottenvåningen är en fråga som
avgörs i detaljplaneskedet.
Någon vill bygga ett friluftsmuseum högst upp i den högsta byggnaden, där
stockholmare och andra besökare kan få kunskap om och utsikt över
Nackareservatet. En av våningarna kan också hyras ut till en restaurang.
Låt Nytorpsbadet ge plats åt Food Trucks.
Om det finns intresse för att anlägga ett friluftsmuseum eller en restaurang
inom programområdet så finns möjlighet att föra diskussioner i den frågan.
Var food trucks ska placeras avgörs av dem som äger bilarna, tillsammans
med trafikkontoret.

Godkänt dokument - Jonas Claeson, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2015-05-18, Dnr 2012-10147

Riv Nytorpsskolan och bygg bostäder där skolan står idag. Bygg en ny skola i
början av Nytorps gärde.
Stadsbyggnadskontoret har fört diskussioner med utbildningsförvaltningen om
förslaget, men utbildningsförvaltningen valde att inte gå vidare med frågan.
Istället kommer Nytorpsskolan (som nu heter Hammarby södra skola) att
rustas för att ta emot fler elever. Ytterligare skolplatsbehov har framräknats av
utbildningsförvaltningen sedan samrådet. Detta föranleder en diskussion om
en eventuell utbyggnad eller omdisponering inom eller utom fastigheten som
Hammarby Södra skola utgör. Stadsbyggnadskontoret ser positivt på en
skolplacering i västra delen av Nytorps gärde. Samtidigt behöver behovet av
bostäder säkras. Frågan diskuteras vidare med exploateringskontoret,
utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen.
Övriga föreslagna platser för bostäder
Plats 5, Hammarby entré
En person har skrivit att planeringen nära fastigheten Cikadan 1 (Hammarby
entré) är bra, eftersom grönt och luft behålls runt de nya husen.
Synpunkten är noterad.
Plats 7, Petrejusvägen
En person vill att platsen tas bort ur programmet och tycker det är märkligt att
programmet erkänner platsens ekologiska, sociala och stadsbildsvärden,
samtidigt som det formuleras att ”värdena bedöms ha större bäring på
grönområdet som helhet än på den enskilda platsen”. En annan vill bevara
naturmiljön och den historiska miljön på platsen.
Planering innebär att väga allmänna och enskilda intressen mot varandra. Det
är ett starkt allmänt intresse att tillskapa fler bostäder i Stockholm för att
komma till rätta med bostadsbristen. Samtidigt är det viktigt att utreda vilka
värden som går förlorade om en plats tas i anspråk för bostäder, för att kunna
väga det mot antalet bostäder som kan tillföras. Här har bedömningen varit att
möjligheten att tillskapa bostäder väger tyngre än platsens kulturhistoriska,
rekreationsmässiga och ekologiska värden.
Plats 8, Lidköpingsvägen
Ett hus här skär av det gröna stråket som slingrar sig hela vägen från Nytorps
gärde parallellt med Lidköpingsvägen.
Grönstråket, som har kommunalt viktiga ekologiska värden, kommer att
påverkas, men intentionen är att det ska finnas kvar ett parkstråk mellan
befintlig och ny bebyggelse.
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Plats 9, Garagevägen
Huset efter Garagevägen innebär att det stora och vackra hälleberget
försvinner.
Det nya huset föreslås som en lamell längs Garagevägen och det kommer att
påverka den natur som finns på platsen. Intentionen är att spara den berghäll
som ligger mellan husen på Lidköpingsvägen 10 och 22.
Plats 11, Björkhagens centrum
Flera boende protesterar mot förslaget att utveckla Björkhagens centrum, de
anser att staden vill bygga sönder ett kulturarv och påpekar att Björkhagen har
en genomarbetad och funktionell arkitektur samt väl tekniskt byggda hus
skapade av toppskiktet av svenska arkitekter. Björkhagens skivhus är en solitär
som bör stå själv. En påbyggnad på låghusen kommer att skymma och förstöra
det landmärke som vita huset är. Den skiss som finns i programmet visar en
totalt förändrad miljö. En person skriver att byggnation längs Malmövägen
kommer att förstöra områdets karaktär. En person skriver att ny bebyggelse
bara bör ligga på den sidan Malmövägen där hus redan finns och att hus mellan
tunnelbanan och Malmövägen skulle ta bort vyn med björkar och träd mot
reservatet.
Björkhagens centrum har höga kulturhistoriska värden och all förändring här
måste ske med försiktighet och respekt. Programmet pekar ut Björkhagens
centrum som ett utvecklingsområde och skissen är en illustration som visar på
en idé och inget som med säkerhet ska genomföras. På grund av de höga
kulturhistoriska värdena, närheten till tunnelbanan och Malmövägens
gestaltning idag är det många frågor som behöver studeras i detalj innan det
går att diskutera förändringar och tillbyggnader. Huvudtankarna kring
utvecklingen är att Malmövägen kan få en annan karaktär, att torgfunktionen
kan få en annan plats och att förtätningar kan ske runt och i centrum för att
stärka handeln. Under planarbetet behöver frågor som skivhusets
kulturhistoriska betydelse, möjligheten att bygga på befintliga hus, utsikten
från tunnelbanan mot Markuskyrkan och respektavstånd till Markuskyrkan
utredas.
Flera boende är positiva till förslaget, någon tycker att centrum behöver bli mer
förtätat, att Björkhagens centrum är trist och behöver rustas upp. En intressant
bra förtätning av Björkhagen, skriver någon. En annan skriver att Malmövägen
bebyggs på båda sidor kan göra den tråkiga och oanvända delen av området
trevligare. En boende skriver att förslaget är bra, med två tunnelbaneentréer
och att det lilla torget framför Konsum blir en naturlig samlingsplats.
Synpunkterna är noterade och kan föras vidare till detaljplaneskedet. Då
studeras också gestaltning och utformning av husen.
Flera kritiserar stadsdelsförvaltningens hus, och tycker att det bör renoveras
eller tas bort. Någon vill nyttja garaget till parkering och butiker.
Det är inte ekonomiskt motiverat att riva en fullt fungerande kontorsbyggnad,
däremot kan byggnaden omarbetas för att bli mer öppen och inbjudande mot
Malmövägen.
Plats 12, östra Nytorps gärde
Några personer har lämnat synpunkter om att de inte vill täppa igen med en
dagvattenanläggning, eftersom det är en viktig anslutning till Nackareservatet.
Andra tycker att det går att bebygga hela den östra delen av gärdet och några
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att det inte bör byggas här alls. Någon tycker att bostäderna vid Ystadsvägen
bör ändras till flerfamiljshus.
Synpunkterna är noterade. Stadsbyggnadskontoret konstaterar att åsikterna om
vad som lämpar sig på platsen går isär. En dagvattenutredning som har tagits
fram efter samrådsskedet visar att det inte är möjligt att anordna en
dagvattenpark som samrådshandlingen föreslog. Det finns inte tillräckligt
mycket vatten i ledningen för att skapa en stående vattenspegel. Andra
möjligheter att hantera den synliga dagvattenledningen studeras under det
fortsatta arbetet. Programmet föreslår flerfamiljshus vid Ystadsvägen.
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Förskolor
Plats 13, förskolan Galgbacken
Den föreslagna förskolan mellan Strahlenbergsgatan och Sparfvenfeltsgatan
kritiseras eftersom det är en plats som används av många personer. Barn leker
där, vuxna solar, äter picknick och spelar boll. Det är ingen bra idé att dra en
bilväg genom grönområdet.
När staden växer och stadsdelar förtätas måste planeringen med förskolor
följa efter. Ibland behöver mark som används för lek, picknick med mera tas i
anspråk för andra funktioner. Platsen föreslås för en förskola och en tillfart för
transporter till förskolan. Gatan måste inte dras igenom området, utan kan
också sluta i en vändplan vid förskolan.
Plats 17, Alingsåsvägen vid Plommonparken
Föräldrarepresentanter från förskolan Cosmos befarar att en stor del av den
befintliga skogen kommer att tas bort och tycker att det är olämpligt med en
stor förskola med 120 barn på platsen där det bara finns en mindre lekpark.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att förskolan ryms på platsen och att
det är möjligt att anordna en gård med minst 10 kvadratmeter utomhusyta per
barn. Att det ligger en lekplats intill platsen och en större park på nära avstånd
gör placeringen ännu mer fördelaktig.
Plats 18, vid kvarteret Snöfallet
Några boende vill inte att förskolan vid kv Snöfallet ska byggas. På platsen
ligger idag ett motionsspår och en pulkabacke. En förskola med sex
avdelningar skapar buller för boende. Från trafiksynpunkt skulle en stor
förskola och nya bostadshus vid en återvändsgata som Karlskronavägen skapa
trafikproblem. Risken för olyckor ökar. Att ta mark, träd och berg i anspråk för
en förskola är destruktivt för de barn som nu använder området. Det behövs
utredningar om naturvärden, och Karlskronavägens trafikkapacitet. Permanenta
och utöka förskolan längs Karlskronavägen istället.
Synpunkterna är noterade. Barn är en naturlig del av staden och de måste få
utrymme för lek. När staden växer och befolkningen ökar behöver behovet av
förskolor tillgodoses. Stockholms stad arbetar för att föräldrar inte ska köra
sina barn till skola och förskola med bil, utan välja att gå eller cykla istället.
Naturvärden, användning och trafik är frågor som kan utredas i
detaljplaneskedet. Den tillfälliga förskolan längs Karlskronavägen kan ses
över i samband med att detaljplanen för bostäder högst upp på
Karlskronavägen startar.
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Plats 19, Förskola på norra Nytorps gärde
Förskolan som föreslås bakom Paternostervägen 100-102 får inte vara högre än
två våningar. Bygg hellre en förskola på andra sidan dagens cykelväg, bredvid
där det ligger en förskola idag. Där finns det mer yta och det stör ingen.
Synpunkten har noterats. Förskolor är vanligtvis en till två våningar höga. En
förskola planeras även i bottenvåningen på det hus som föreslås där det idag
ligger en tillfällig förskola.
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Alternativa bebyggelseplatser
Boende har föreslagit platser att bebygga för att kunna öka antalet bostäder i
området eller i länet utan att exploatera Hammarbyskogen och Nytorps gärde.
Många hänvisar till att målet inte ska vara att alla ska bo Stockholm. Det är av
yttersta vikt att också satsa på en levande landsbygd.
Redan ianspråktagen mark
Bygg på ”bruna ytor” (redan exploaterad mark med låg eller ingen användning,
på nedlagda industriområden och spårområden), bygg på höjden, bygg på
befintliga hus, bygg vindsvåningar, bygg om fastigheter som står tomma
alternativt riv en del gamla hus och bygg nytt samt bygg på tomma tomter.
Parkeringshus kan grävas ner och ersättas av bostadshus. Pressa byggbolagen
på att bygga på outnyttjade markanvisningar. Förtäta klokt!
Att bygga på redan ianspråktagen mark, som äldre industriområden eller
spårområden, görs redan i stor utsträckning i Stockholm. Samtliga
utvecklingsområden i Stockholm som bebyggs nu, Hammarby Sjöstad, Norra
Djurgårdsstaden, Nordvästra Kungsholmen och Hagastaden, är exempel på
detta. Även vindsvåningar har i stor utsträckning fått ändrad användning för
att möjliggöra inredda vindar, för bostadsändamål. I stort så är Stockholms
stad positiva till initiativ som att bygga på parkeringshus, bygga på befintliga
hus och riva tomma hus och bygga nya, om de befintliga husen inte har
väsentligt kulturhistoriskt värde eller av andra skäl inte är lämpliga att
användas för bostadsändamål. En förutsättning är att fastighetsägaren eller
tomträttshavaren själv har ett intresse av att ändra användningen och begär en
bygglovs- eller planprocess för det ändamålet. En detaljplan ger rättigheter
men inga skyldigheter. Det ingår inte i stadsbyggnadskontorets
myndighetsutövande att ”pressa” byggbolagen att uppföra hus på outnyttjade
byggrätter.
Platser inom programområdet
För att inte behöva ta grönytor i anspråk för att bygga ut gatunätet har flera
boende föreslagit platser att bebygga intill de befintliga gatorna i området.
Platser som framhålls av boende att förtäta invid är
- vid Garagevägen
- vid tornet på Kalmgatans slut
- i korsningen Palandergatan/Hammarbybacken
- i industriområdet längs Hammarby fabriksväg
- på båda sidor mot Finn Malmgrens väg vid Willy Brandts park
- i korsningen Johan Printz väg-Per Lindeströms väg
- utanför Mariestadsvägen
- utanför slutet på Karlskronavägen
- mellan Halmstadsvägen och Ystadsvägen
- mellan Halmstadsvägen och Lidköpingsvägen
- vid korsningen Petrejusvägen/Strahlenbergsgatan
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- vid Ulricehamnsvägen
- längs Understensvägen
- i Peters park
- på Sofielunsplan södra delen
Bygg ovanpå en lång överdäckning av Hammarby Fabriksväg och en lång
överdäckning av Nynäsvägen. Gräv ner/täck över tunnelbanan från
Gullmarsplan söderut och bygg på denna mark. Bygg radhus på överdäckat
spårområde och ställ byggnader som bullerskärm utmed tunnelbanan. Bygg
invid och på SL:s bussdepå.
Samtliga platser ovan har beaktats och studerats i programarbetet och flera av
dem finns utsatta för ny bebyggelse i programmet. De ovan nämnda platser
som inte finns med i programmet har av någon anledning inte ansetts lämpliga
för bostadsändamål, eller så har fastighetsägaren inte visat intresse för att
ändra användningen. Exempelvis har fastighetsägaren för Dalens sjukhus,
landstinget, sagt att de har behov av att själva nyttja sin egen mark för
sjukhusändamål och är därför inte intresserade av att bygga bostäder. De
platser som föreslås som ligger utanför programgränsen har inte beaktats, på
grund av att de ligger utanför utredningsområdet.
Överdäckningar är mycket kostsamma och det är tekniskt svårt att däcka över
en transportled för farligt gods på ett sätt så att det är säkert att placera
byggnader ovanpå. Därför har alternativet att lägga bostäderna vid sidan av
överdäckningen valts istället. Nynäsvägen och Gullmarsplan ligger utanför
utredningsområdet, det pågår annan planering som hanterar dessa platser.
Bygg utanför programområdet
Många föreslår alternativa platser som ligger utanför Hammarbyhöjden och
Björkhagen, exempelvis i Skarpnäck, i Slakthusområdet, vid Dalen, på
Kolerakyrkogården, på Bromma flygplats. Även platser utanför Stockholms
stads gränser förslås, i kranskommunerna längs pendeltåget, Haninge,
Huddinge, vid Arlanda med mera.
Programmet hanterar ny bebyggelse inom det avgränsade programområdet.
För Skarpnäck (och Bagarmossen) pågår ett annat programarbete som ska
föreslå platser för 2500 nya bostäder. Slakthusområdet är också under
planering och Kolerakyrkogården ingår i planeringen för Södra Skanstull. Den
nya majoriteten i Stockholm har också gett tjänstemännen i uppdrag att utreda
bostäder på Bromma flygplats. Hela staden kommer att växa och hela staden
kommer att förtätas med nya bostäder, skolor, förskolor och butiker,
restauranger, kaféer och offentlig service. Stockholms stad anser att det är av
högsta vikt att ta bostadsbristen på allvar. Det är inte lämpligt att skjuta
bostadsförsörjningsbehovet över på andra kommuner.
Bygg inte
Ett stadsområde som passerat en miljon invånare bör aktivt försöka bromsa
ökningen, skriver en person. Det är inte acceptabelt att "förtäta" genom att
bygga igen de få små gröna slingor och parkplättar som återstår.
Stockholms stad välkomnar alla medborgare. Det ligger inte i stadens intresse
att hindra tillväxten i staden. Stadsbyggnadskontorets uppdrag är att möta
bostadsbristen genom att planlägga för fler bostäder.
Hammarbybacken
Hammarbybacken innehåller avfall från ombyggnationer inne i Stockholms
City. Detta är inte undersökt.
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Synpunkten är noterad. Programmet föreslår inga åtgärder i
Hammarbybacken och därför har några undersökningar där inte gjorts.
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Hammarbyhöjdens centrum
Hammarbyhöjdens centrum borde rustas upp. Gör Finn Malmgrens plan till
torg med uteserveringar och torghandel. På den del av Finn Malmgrens plan
som vetter mot tunnelbanan skulle gatuköket och parkeringsplatserna kunna ge
plats för en envåningslänga med affärslokaler. P-platser kan ersättas med
bredare trottoarer med plats för uteserveringar.
Synpunkten är noterad och förs vidare till kommande detaljplanearbete.
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Inkomna synpunkter från sakägare,
intresseföreningar och enskilda (nedan kallade
boende)
Nedan redovisas en sammanfattning av inkomna synpunkter. För yttrandena i
sin helhet hänvisas till planakten för projektet, dnr 2012-10147. Planakten för
ärendet finns tillgänglig i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4.

Sakägare enligt fastighetsförteckning
Locum AB, Dalen 2
Stockholms läns landsting har genom Locum AB inga synpunkter i detta skede.
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Brf Borggården 99
Föreningen äger fastigheten Rimfrosten 2. För förskolan vid kv Snöfallet
behövs följande utredningarna om platsen:
1. Platsens naturvärden(bestånd av uppvuxna ekar).
2. Platsens användning idag(motionsspår och Pulkabacke).
3. Platsens förutsättningar för bebyggelse (skugga och fukt).
4. Platsens storlek (begränsad yta).
5. Karlskronavägens trafikkapacitet (trång, fara för barn).
6. De närboendes intressen (störningar vid bygget).
7. De inkomna synpunkterna på det tidigare förslaget.
Brf Eldflugan 1
Eftersom förkastningsbranten nedanför Kalmgatan är viktig för
landskapsbilden och ingår i den ekologiska infrastrukturen samt det i övrigt
finns restriktioner för att bygga där avvisar föreningarna programförslagets alla
åtgärder i detta område. Staden bör bygga på industrimark i Hammarby sjöstad
och i Slakthusområdet istället för att ta Hammarbyskogens värdefulla
naturmiljö i anspråk. Om förslaget genomförs skulle trafiksäkerheten försämras
på Kalmgatan. Föreningarna hemställer att alla åtgärder i förkastningsbranten
ersätts med en gångtunnel under Hammarbyvägen.
Brf Fyrskeppet
Trafik på Fyrskeppsvägen
Föreningen har tomträtter på båda sidor om Fyrskeppsvägen. Stor vikt måste
läggas vid trafiken och lösningar åstadkommas som förbättrar området i stort,
inte bara gör en lösning för de nya bostäderna. Gångtunneln är idag den enda
säkra passagen där barn kan komma över Fyrskeppsvägen själva. Om den tas
bort vill föreningen att den nya lösningen innebär trygga passager och
hastighetsbegränsande åtgärder på fler ställen längs vägen.
Befintligt användande av mark
I dagsläget ligger några delar av föreningens infartsvägar och parkeringar på
stadens mark. Dessa önskar föreningen förs över till fastigheterna utan att
föreningen drabbas av några kostnader för det. Föreningen sätter sig inte direkt
emot byggnadsplanerna men föreningen vill inte drabbas av en direkt
ekonomisk skada. Om konsekvenserna av byggplanerna kommer att medföra
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reella utgifter som t ex kostnaden för en lantmäteriförrättning eller en höjd
tomt-rättsavgäld, kommer föreningen ha starkare åsikter emot planerna.
Utformning av ny bebyggelse
Om det beslutas om bebyggelse framför våra hus mot Nytorps gärde förutsätter
vi att de utformas på sätt så kontakten till gärdet inte byggs för helt och att
hänsyn tas till ljusinsläpp mm i våra lägenheter på Barsebäck 1.
Brf Harkranken
Tillkommande bebyggelse ska tillföra värden för dem som bor i området. Fullt
möjligt genom att prioritera överdäckningen, hålla bebyggelsen låg längs
överdäckningen samt öppna upp Kalmgatan bara för gång och cykeltrafik.
Överdäckningen av Hammarbyvägen och Hammarby Fabriksväg är viktig för
att underlätta gång och cykel mellan olika områden samt för att minska
bullernivåerna, gärna en längre överdäckning än vad som föreslås.
Gällande överdäckningen så skulle hus med sju våningar ha stor negativ
påverkan för stora delar av den befintliga bebyggelsen. Bebyggelsen norr om
Lysmasken 4 måste hållas låg då den ligger högre än föreslagen bebyggelse
längs överdäckningen.
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Att öppna upp Kalmgatan som endast är 6 meter är inte bra med köer som
följd. I och med att Kalmgatan är så smal skulle en ökad trafik även innebära
framkomlighetsproblem vid renhållning, sophämtning och lastning/lossning då
gatan under dessa tillfällen helt blockeras.
I föreningens fastigheter finns Förskolan Höjden. Då det inte finns innergårdar
är barnens lekmiljöer, utöver skogsområdena och parkerna, just på trottoarerna
där barnen cyklar och på vändplanen där barnen ofta spelar olika bollsporter.
Att öppna upp Kalmgatan för biltrafik skulle ha negativ inverkan på
trafiksäkerheten. En så smal gata med ökad biltrafik skulle även få negativa
kon-sekvenser för trafiksäkerheten för cykeltrafik. Om överdäckningen dröjer
och Kalmgatan istället öppnas upp för biltrafik skulle programmets
konsekvenser bli ökade bullernivåer istället för minskade.
Föreningen är positiv till att öppna upp Kalmgatan för endast gång och
cykeltrafik. Biltrafik till och från en eventuell bebyggelse i Hammarbyskogen
får då in- och utfart vid Finn Malmgrens väg och vid överdäckningen. Oviljan
att anlägga en vändplan kan rimligen inte vara skäl nog för att istället välja
öppna upp Kalmgatan med alla de negativa konsekvenser det skulle medföra.
Det är viktigt att Gullpigan bevaras och att det är möjligt att röra sig från
Gullpigan och vidare till Hammarbyskogen och Nackareservatet.
Brf Myggan 1
Föreningen är i stort sett positiv till programförslaget. Vad gäller bebyggelsen
invid överdäckningen så vill föreningen att en noggrann analys av höjd och
placering görs så att ny bebyggelse inte skymmer siktlinjer för boende och
fotgängare på Strahlenbergsgatan och Kalmgatan. Utsikten är en del av
attraktionen. Sofia kyrka bildar ett naturligt blickfång när man går norrut på
Strahlenbergsgatan. Det är direkt olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt att
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öppna upp Kalmgatan för genomfartstrafik. Vi vill enbart tillåta gång- och
cykeltrafik alternativt fysiska begränsningshinder för biltrafik som kan
förhindra genomfartstrafik. Gullpigan, Galgbacken och Hammarbyskogen är
viktiga både som rekreations-mark, gångstråk till Nackareservatet, som bärare
av ekologiska värden och för att bevara Hammarbyhöjdens karaktär av hus-iparkstad.
Brf Måseskär 3
Bättre medborgardialog önskas och det är viktigt att integrera barn och
ungdomar i processen. Programförslaget bryter mot Stockholm Stads
miljöprogram.
Nytorps gärde är ett lysande exempel på "promenadstaden", eftersom det
förbinder fyra olika stadsdelar med ett grönt stråk utan bilvägar. Resultatet av
förslaget blir en planlagd stadspark omgiven av bilvägar och slutna områden
med täta hus. Slutna gårdar kan leda till ökad segregering och otrygghet.
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Programförslaget föreslås anpassas så att naturlik mark på Nytorps gärde
bevaras för att behålla utvecklande, rekreativa och trafikfria utemiljöer för barn
och vuxna. Närhet, storlek och kvalitet i vardagens grönområden är mer
långsiktigt hållbart än anläggningar för idrott, framför allt för barn.
Förtätningen bör läggas vid befintliga vägar. Platsen mellan Dalens sjukhus
och Åstorpsringen, den västra kanten på parken längs Åstorpsringen, ovanpå
SL-garagen, Norra Nytorps gärde med dagvattenledningen (lågt utnyttjat
område idag) samt en lång överdäckning av Nynäsvägen samt
Hammarbyfabriksväg är mer lämpade för exploatering. Industrifastigheter i
Hammarby sjöstad skulle också kunna byggas om till bostäder. På flera av
dessa platser kan man bygga högre hus, då de inte hamnar framför den
befintliga, låga bebyggelsen. Genomfartsgatan mellan husen i Paternostervägen
54-66 föreslås att tas bort ur förslaget.
Programförslaget genomförs på bekostnad av de nu boende. De nya höga husen
vid Nytorps gärde lägger beslag på grönområdet med alla dess kvalitéer. Den
äldre lägre bebyggelsen skärmas av.
Föreningen föreslår att en grundlig bedömning görs av utnyttjandet av Nytorps
gärde både på den nuvarande och den föreslagna tätheten. Dessa parametrar
föreslås vägledande i tidigt skede i planeringen så att en hållbar förtätningsgrad
inte överskrids.
SL:s depå eller platsen framför Dalens sjukhus med parkering, anges som
komplicerade att bygga på då det inte är stadens mark. Samma gäller platsen
för dagvattenledningen, som skulle bli för dyr att flytta på, eller
överdäckningen av Hammarbyfabriksväg som i bästa fall blir 500 m lång. Det
mycket bra förslag, som borde utvecklas.
Föreningen önskar fler variabler i planeringen än den ekonomiska
(vinst)aspekten, som kvalitet, hållbarhet, mångfald, folkhälsa och kreativitet.
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Bfr Nytorp 1
Den del av gärdet som återstår efter utbyggnad framstår inte som lockande för
aktiviteter beroende på gärdets exponering mot biltrafik. Önskemål från boende
om att fälla och beskära träd för att få ljusare gårdar. Programförslaget kommer
att leda till ännu mörkare gårdar för de boende här. I förslaget har husen ringats
in av bilvägar. Det förhindrar att barnen på egen hand kan leka säkert i riktning
ner mot gärdet. Boende har även uttryckt oro för en försämrad luft i området.
Den bilväg som har föreslagits mellan Paternostervägen 64 och 58 och gärdet
är inte är nödvändig. Värdeminskning befaras på bostäderna då utsikten
förändras av bebyggelsen. 50-talskaraktären med smalhus bör bevaras. Med
programförslaget får området en förändrad karaktär, med moderna byggnader
och 16-våningarshus.
Brf Sjöfararen
Bostadsrättsföreningen Sjöfararen begär att en alternativ sträckning av den nya
vägen utreds. Föreningen vill understryka att om överdäckningen över
Hammarbyvägen inte genomförs, bör den nya gatan avslutas vid
Hammarbyvägen som återvändsgata utan anslutning till Kalmgatan. Även här
bör en alternativ sträckning utredas.
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Genom att anlägga den nya vägens sträckning och skövlingen av
Hammarbyskogen raseras stadsdelens unika karaktär. Den varsamhet i
förtätning med hänsyn till bebyggelsekaraktär och natur som var vägledande på
1990-talet bör vara fortsatt vägledande.
Ombud för Bostadsrättsföreningen Sjöfararen:
Den nära placeringen av den nya vägen till fastigheten utgör trafikfara. Om
cykelbanor anläggs kan dessa endast nås genom att bilvägen korsas. Utsikten
från balkongerna blir trafikerad väg. Boendemiljön kommer att försämras.
Vägens placering kommer att inverka menligt på fastighetens värde. Enligt 4
kap 36 § Plan- och Bygglagen skall detaljplanen vara utformad med skälig
hänsyn till befintlig bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden.
Enligt föreningens mening står nu aktuellt förslag i strid med denna
bestämmelse. Alternativa förslag bör utredas.
49 boende i Brf Studierektorn
Undertecknade yrkar att programförslaget för Nytorps stoppas. Exploateringen
skulle vara förödande. Stadens intressen av nybyggnation ställs emot livsmiljön
hos boende i närområdet, och allmänintresset i att behålla naturområden för
rekreation, lek, sport och sociala evenemang fria och tillgängliga för alla
Drastiska förändringar av boendemiljön.
Boende i området omringas av bilvägar, 16-våningshus och "odling och lek".
Hela närområdet påverkas negativt. En exploatering av denna storlek är ett hot
mot platsens nuvarande identitet. Hammarbyhöjden/Nytorps gärde kommer
aldrig att bli sig likt. Vem kompenserar för negativ förändring av bostädernas
marknadsvärde?
Vägbreddning och trafik
Förslaget på vägsträckning innebär försämring med ökad trafikbelastning i
området och avsevärda ingrepp i ett grönområde som dagligen nyttjas av
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boende, motionärer, pensionärer, skolor och förskolor. Bygg inte hus (särskilt
inte höga) eller vägar på en välfungerande och mycket använd yta.
Naturvärden
Förslaget innebär minskad tillgång på oexploaterad natur. Odlingslotter
privatiserar marken och det är onödigt att bygga icke efterfrågade lekplatser.
Spridningssambandet mellan Nackareservatet och Årstaskogen försvagas.
Förslaget innebär en betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning måste
göras. Detta motiveras vidare av att så höga hus, som nu planeras, medför
väldigt kraftiga vindar i närområdet. Nya gator ger vägbelysning med "ljusföroreningar" som följd.
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Boende
Nytorps gärde är "heligt" för oss boende. Varje ingrepp i gärdet minskar ytan
och helheten. Året om används ytorna för spontana aktiviteter. Att bygga nya
bostäder och vägar utefter kanterna minskar de fria ytorna väsentligt eftersom
man inte kan ha skidspår eller fria aktiviteter nära hus och vägar. Att ha ett
öppet dike och radhusbebyggelse vid Ystadsvägen begränsar den naturliga
vägen till Nackareservatet. Odlingsytorna stänger ute all aktivitet utom för
odlarna(ett fåtal personer). Det finns fler outnyttjade ängar ner mot Sickla där
odlingar passar. Höghusen kan byggas i Björkhagens centrum. De K-klassade
radhusen måste få avspegla 50-talsområdets karaktär. De nya radhusen vid
Halmstadsvägen är fel både i höjd och utseende. Visst ska Stockholm växa
men inte på bekostnad av att förstöra miljön för dem som bor(båda som är
födda i området och har bott där i 50-60 år).
Boende
Det är bra planering nära fastigheten Cikadan 1. Grönt och luft behålls runt nya
hus i entrén till Hammarbyhöjden.
Övriga
Föreningar och intresseorganisationer
Aktionsgruppen Rädda Hammarbyskogen
Stryk förslaget. Ta fram ett nytt förslag i sammarbete och dialog med oss i
stadsdelen boende, gärna med en omvänd planprocess
1. Hammarbyskogen är nära och lättillgänglig för förskolebarnen på ett sätt
som Nackareservatet inte kan bli. Som oexploaterad blandskog och artrik
biotop bildar den en mycket kreativ miljö som aldrig kan ersättas av
parkarrangemang och syntetiska lekytor
2. Hammarbyskogen är en ekologiskt värdefull miljö. Det föreslagna ingreppet
klipper definitivt av den så viktiga ekologiska spridningsvägen mellan
Nackareservatet (Tyrestakilen) och Årstaskogen via Koleraparken. Skog som
inte varit föremål för ett rationellt skogsbruk över lång tid utgör idag endast
några få procent av vårt totala bestånd i landet.
3. Då ny bebyggelse ska anpassas till befintlig så kan ”den täta stenstaden”
aldrig bli modell för Hammarbyhöjden.
4. Den bilväg som föreslås med överdäckningen skulle ytterligare förstöra
skogen, en bilväg som förslaget förövrigt inte ger svar på vart, om och hur den
eventuellt skulle ansluta till Sjöstan.
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Bilvägen kan alternativt ansluta till den smala Kalmgatan. I båda scenarierna
skulle denna väg utvecklas till en smitväg upp till Hammarbyhöjden –
Björkhagen – Kärrtorp. Det blir ökad bil och lastbilstrafik och tät bebyggelse i
stället för naturliga promenadvägar och stigar. Man kan med rätta fråga sig om
detta var tanken med stadens arbete med Den Gröna Promenadstaden.
10 boende i bostadsrättsföreningen Björkhagen
Bygg inte. Stoppa planerna. Byggnaden kommer att förstöra vår fina natur och
det rika djurlivet. Utsikten mot skog och natur försämras. Flera års byggbuller
innebär stora störningar för boende. Barnens lekytor begränsas. Biltrafiken
ökar oacceptabelt. Parkeringsmöjligheterna är redan ansträngda.
Kollektivtrafiken klarar inte fler resande. Dagsljuset minskar.
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51 boende i centrumhuset, Björkhagsplan 9
”Vi vill härmed protestera mot den idéskiss som Stockholm stad har
presenterat för utvecklingen av Björkhagens centrum. Vi är för en förtätning i
Björkhagen och en utveckling av vårt centrum, men inte på det sätt som
idéskissen visar.”
Kulturförskolan Cosmos
Förskolan Cosmos ligger granne med den s k Plommonparken. I
programförslaget föreslås en ny förskola med sex avdelningar på
Alingsåsvägen intill parken. Föräldragruppen befarar då att en stor del av den
befintliga skogen kommer att tas bort. Föräldragruppen anser att det är
olämpligt med en stor förskola (ca 120 barn) på platsen då ytorna är
begränsade och då det i dagsläget bara finns en mindre lekpark. Risken är att
det då bara blir ett par utsläppsgårdar för förskolorna.
Föräldragruppen tycker att det är olämpligt att Hammarbyskogen bebyggs och
att en bilväg dras i området och är orolig för att barnen inte kommer att få
möjligheter att i samma utsträckning komma ut i en större skog. Det nämns i
förslaget att Nackareservatet är stort och lätt att nå. Utflykter till
Nackareservatet får karaktären av halvdagsutflykter som främst riktar sig till de
äldre barnen (4-6 år). Föräldragruppen hoppas att Nytorps gärdes karaktär av
stora öppna ytor behålls.
Lilla Sicklas vänner
Lilla Sickla ingår inte i programområdet så yttrandet berör de indirekta
effekterna på området i form av gröna samband dagvattenavledning och
barriärer.
Grönmarkskompensation föreslås användas för att återställa vattenföring och
avrinning i björkhagenområdet genom att renat dagvatten leds till Sickla
Kvarnbäck samt att kulverteringen av bäcken minskas. Fördelarna med att
återställa vattnets historiska väg är att bättre hantera skyfall, öka naturvärdena i
bäcken samt förstärka de redan stora estetiska värdena i bäckravinen och
kanske starta kvarnen vid lilla Sickla och öka förståelsen för hur livet levdes
här förr. Dagvattnet bör efter att det renats i dammar leds ned till Sicklasjön via
Sickla kvarnbäck som är den historiska avvattningen av området kring den
numer försvunna Lillsjön som låg i närheten av Markuskyrkan. Täpp inte igen
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hela östra delen av Nytorps gärde med dagvattenanläggningen, en viktig
anslutningen in i Nackreservatet.
Tunnelbanans banvalls barriäreffekt bidrar till lägre tillgänglighet till Lilla
Sickla för stadsdelens invånare söder om banvallen och detsamma gäller
Hammarbyvägen där överdäckningen beskrivs som ett eventuellt projekt och
inga andra åtgärder föreslås för att minska barriäreffekterna, vilket är en brist i
programmet.
Hammarbyskogen utgör länk för spridning av fauna och flora mellan Lilla
Sickla och Nackareservatet samt Årstaskogen. Den föreslagna bebyggelsen
samt den nya vägen genom Hammarbyskogen kommer påverka detta gröna
samband påtagligt negativt.
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Lokala hyresgästföreningen Sockerbiten i Björkhagen.
Föreningen förkastar de föreslagna tornen på de befintliga
centrumfastigheterna i Björkhagen. Området i Björkhagen är ursprungligen
planerat med ljus och luft mellan husen. Förtätning innebär ytterligare tryck på
ett underdimensionerat vägnät. Lösningen är funktionella och hållbara
lösningar som bilpooler, cykelvägar och en effektiv och väl fungerande
kollektivtrafik. Ingen förtätning på bekostnad av närkontakt med natur.
Hyresrätter och äldreboenden i olika former är önskvärt.
Samfundet S:t Erik
• Gränsen för planområdet tar inte med den viktiga kopplingen i väster
mot stora och komplexa stadsutvecklingsområden, och i nordväst mot
Södermalm.
• Stadsutvecklingen har i redovisningen en tyngdpunkt i öster där
naturmark tas i anspråk, och saknar viktig information om anslutande
stadsutveckling i väster.
• Viktiga kopplande stråk från området mot Blåsutparken och vidare mot
stora målpunkter i globenområdet saknas.
• Förslagen omfattande bebyggelse vid slänten mellan Kalmgatan och
Hammarbyvägen riskerar att påverka den identitetsskapande
förkastningsbranten. Omfattande bebyggelse leder även till en för
stadsbilden negativ skalförskjutning.
• Föreslagen bebyggelse i Hammarbyskogen måste ansluta sig till
Hammarbyhöjdens generella principer med lamellhus anpassade till
topografin och med en sammanhållande vegetation som stomme.
• Bebyggelsen vid västra delen av Nytorps gärde måste även den ansluta
i planstruktur, skala och gatudragning till områdets
gestaltningsprinciper. Trafik i park är inte möjligt och gatudragningen
måste omstuderas för att få en bilfri park.
Skarpnäcks råd för funktionshinderfrågor, gm 4 Boende
Programmet föreslår att gångtunneln under Åstorpsringen ska försvinna och
gator ska kanta Nytorpsgärdet på södra och norra sidan. Detta kommer att
minska tillgängligheten till Nytorps gärde. Gångtunneln måste finnas kvar och
att nya gator går vinkelrätt till den planerade nybyggnationen från nuvarande
gator, i söder Fyrskeppsvägen och i norr Paternostervägen. Om inte det är
möjligt till alla nya hus behöver de heller inte byggas.
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Svenska Turistföreningen, Stockholm
Att programmet väljer att lägga ny bebyggelse utanför istället för inom
stadsdelarna är märkligt, bl.a. med tanke på vad som sagts och skrivits om hur
stadens planering ska gå till med förtätning i befintlig bebyggelse framför
utvidgning i grönområden. Ett skydd av stora grönområden är en viktig fråga.
Föreningen förväntar sig att den kommande planeringen tar bort förslag om
bebyggelse i Hammarbyskogen!
Waldorfförskolan Solvändan
Förskolan motsätter sig att kv Snöfallet bebyggs. Den utemiljö som förskolan
har nu känner barnen att de förfogar över. Barnens fysiskt rumsliga utemiljö
inverkar direkt på deras levnadsvillkor och inflytande. Dessa "rum" och lekytor
är invanda i deras närmiljö.
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Yimby
Nätverket Yimby anser att Hammarbyhöjden är i behov av förtätning för att få
till större underlag för service och handel i området - skomakare, kemtvättar,
närlivs, restauranger och kaféer. Om Hammarbyhöjden ska ingå i innerstadens
utvidgning måste den låga exploateringen även i klassiska Hammarbyhöjden
ökas. Och där har inte den här planen gjort något alls.
Nätverket vill dock applådera den nya gatan som knyter ihop stadsdelarna
Hammarby Sjöstad med Hammarbyhöjden och att staden frigjort sig från
låsningen att bevara områdeskaraktären till varje pris. Naturliga gatuförbindelser saknas i såväl nord-sydlig som öst-västlig riktning och avstånden mellan
målpunkterna är ofta så stora att målen i Promenadstaden blir svåra att uppfylla. Gatunätet behöver ses över och knytas ihop bättre. Gatunätet bör kompletteras med interna tvärförbindelser som minskar kvartersstorleken och ökar
tillgängligheten. En ny gata mellan Petrejusvägen och gatan ner till Hammarby
Sjöstad skulle lätt kunna anläggas, liksom gator mellan de föreslagna husen
omedelbart väster om Hammarbybacken. Söderut i området föreslår nätverket
att Ulricehamnsvägen får en tydlig stadskaraktär och skulle då såväl knyta an
till Finn Malmgrens väg i norr som det nyexploaterade området i Nytorps
gärdes västra ände.
Exploateringstalet skulle kunna höjas, främst i den norra delen. Topografin och
befintlig bebyggelse tillåter en större skala här. Byggelsen längs Hammarby
fabriksväg bör få fler våningar och slutna kvarter.
Det stads- och kollektivtrafiknära läget gör att p-talet skulle kunna sättas
avsevärt lägre än föreslagna 0,6. Nätverket ser gärna ett L-tal, en viss kvot
verksamhetslokaler per byggd lägenhet.
Höghuset bör flyttas ett tiotal meter norrut så att det kan fortsätta att tjänstgöra
som riktmärke och fonddekoration men utan att bli "fakta på marken" som
befäster 1900-talets besatthet av brutna samband.
I Nytorps gärde har gatorna ritats in som slingriga stigar. Nätverket vill avråda
från denna bullerbyinställning och istället föreslå att området byggs med plats
för såväl butiker och restauranger som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
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Öppna Gruppen Skydda Nytorps gärde, 4 000 namn
Förslaget bryter mot "Områdesanalys Hammarbyhöjden - Björkhagen 2013-0911", Stockholms Stads Miljöprogram för åren 2012 – 2015, "Den gröna
promenadstaden" och mot riksdagens miljökvalitetsmål, punkt 15. God
bebyggd miljö. Förslaget saknar planer för förstärkning av kollektivtrafiken.
Ambitions-nivån i förslaget tycks vara begränsat till att öka antalet bostäder
och att inte direkt bryta mot gällande lagstiftning. Språkbruket i
programförslaget är manipulativt.
Gruppen kräver att Nytorps gärde lyfts ut från programförslaget och återremitteras till stadsbyggnadskontoret med nya tydligare direktiv. Gruppen vill
att ett nytt programförslag tar större hänsyn till den genomförda Områdesanalysen och de synpunkter som framförts i dialogen med "de kringboende" i såväl
Kärrtorp som Enskededalen, Blåsut och Bagarmossen och övriga kringboende i
vid mening.

Godkänt dokument - Jonas Claeson, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2015-05-18, Dnr 2012-10147

Förslaget innebär att Nytorps gärdes nuvarande karaktär och funktioner
ödeläggs, för att ersättas av en traditionell stadspark. Detta ökar sannolikheten
för att framtiden frestas bebygga resten av Gärdet. De föreslagna bostäderna på
Ny torps Gärde, och lite till skulle utan vidare få plats på Hammarbydepåns
område. Det finns ytor lämpade för tät bebyggelse runt Dalens sjukhus och
utmed Åstorpsringen vid sydöstra delen av Dalenområdet, som idag endast
används som parkeringsplatser. Att bygga höga hus och bilvägar på Nytorps
gärde skulle ta ifrån människor och djur deras möjligheter till god hälsa och
rekreation. Hammarbyskogen är en lika viktig plats för rekreation och har
särskild betydelse för biologisk mångfald.
Namnlista, 31 namn, Öppna gruppen: Skydda Nytorps gärde
Bygg inte på Nytorps gärde. Förstör inte med bostäder.
Enskilda
33 likalydande skrivelser
Det förefaller helt ogenomtänkt att bebygga Nytorps gärde med höghus.
Samma principer som när området bebyggdes bör följas vid förtätning. Det
betyder att Nytorps gärde endast kan förtätas med låg bebyggelse. Bygg ett
flerfamiljshus i anslutning till de två senaste byggda husen på
Ulricehamnsvägen. Det tredje huset kan ha liknade exteriör som de två andra
som smälter in i området på ett bra sätt och bildar en ram kring den delen av
gärdet. Den förtätningen avviker inte från den ursprungliga stadsplanen.
7 likalydande skrivelser
Programförslaget går emot Stockholms Stads Miljöprogram för åren 20122015, ”Den gröna promenadstaden” och riksdagens miljökvalitetsmål, punkt
15. God bebyggd miljö.
Hammarbyskogen är klassat som ”ekologiskt särskilt betydelsefullt” och har
mycket viktiga spridningsvägar och värdekärnor.
Av skogen behålls enbart Solberget och Lejonberget.
- Vägen som planeras i det presenterade förslaget bryter av det viktiga
spridningssambandet mellan Nackareservatet och Årstaskogen och kommer att
bidra till en ökad biltrafik, ökade utsläpp av farliga miljögifter och partiklar.
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-Förslaget är ett hot mot folkhälsan om och mot barns behov av grönområden
och försvårar för barn, rörelsehindrade m.fl. grupper att komma ut i naturen.
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4 likalydande skrivelser
Förslaget bryter mot Stockholms Stads Miljöprogram för åren 2012-2015 och
mot ”Den gröna promenadstaden”. Hammarbyskogen är klassat som
”ekologiskt särskilt betydelsefullt” och har mycket viktiga spridningsvägar och
värdekärnor. Skogen används av barn både från Hammarbyhöjden samt också
från Hammarby sjöstad. Om skogen bebyggs och om det dras en bred bilväg
därigenom bryter staden mot FN:s konvention om barnens rättigheter. Av
skogen behålls enbart Solberget och Lejonberget. Dessa områden räcker inte
som yta för alla barn och bilvägen kommer att ligga som en mur mellan
bebyggelsen och Nackareservatet.
3 likalydande skrivelser
Att ta bort Hammarbyskogen till förmån för bostäder och bilväg är otidsenligt,
omodernt och passar inte in i en tid då allt fler påtalar behovet av de
ekosystemtjänster som naturen bidrar med.
• Förslaget strider mot ”Den gröna promenadstaden”. Hammarbyskogen är
klassat som ”ekologiskt särskilt betydelsefullt. På vilket sätt har förslaget tagit
hänsyn till detta och ändå lyckas komma fram till nuvarande förslag?
• Förslaget strider mot Stockholms Stads Miljöprogram för åren 2012-2015. .
På vilket sätt har förslaget tagit hänsyn till detta och ändå lyckas komma fram
till nuvarande förslag?
• Gör en cykelväg i Hammarbyskogen istället för bygga in en ökning av
biltrafiken.
• Gör inte en trafikanalys utifrån felaktiga trafikuppgifter.
• Utnyttja befintliga vägar bättre.
• Vilka analyser har gjorts utifrån framtida ohälsa (såväl olyckor som ohälsa på
sikt) i området?
• Vilka utredningar har gjorts på hur luftföroreningar i området och närliggande
områden kommer att öka och vilka konsekvenser det kommer att ha för de
boende?
• Hur säkras barnens tillgång till natur och skog utan att utsättas för livsfarliga
bilvägar?
• Hur väl har man utrett möjligheterna att bygga ytterligare skolor i
Hammarbysjöstad eftersom det är där behovet av nya skolor finns?
Boende
Boende som motsätter sig att bygga bostäder och bilvägar i Hammarbyskogen
samt förlänga Kalmgatan. Den planerade bebyggelsen i Hammarbyskogen
strider mot stadens eget miljöprogram.
Gröna kilar
Det är av mycket stor vikt att de gröna kilarna och Hammarbyskogen bevaras.
Stockholm stad klassar området som ekologiskt särskilt betydelsefullt. Skogen
är inte bara viktig för rekreation utan är synnerligen viktig för människans hälsa. I Hammarbyskogen finns ett rikt djur- och växtliv som är viktigt för den
biologiska mångfalden. Skogen utnyttjas flitigt av förskolorna och skolorna i
Hammarbyhöjden och av åtta förskolor i Hammarby Sjöstad. Sverige har
undertecknat FN-deklarationen om den biologiska mångfalden och har därmed
åtagit sig att verka för att den inte minskar. Det finns fortfarande tid och
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möjlighet att stärka de gröna lungorna i samband med de olika byggprojekt
som planeras.
Förlängningen av Kalmgatan
Att Kalmgatan skulle förlängas och bli en genomfartsled är helt uteslutet. Det
bor människor med uteplats mot gatan. Daghem intill Kalmgatan skulle
påverkas negativt om gatan förlängs. Barnen kan nu leka och röra sig fritt utan
att behöva passa upp för bilar och utsättas för skadliga avgaser. Djurlivet skulle
försvinna.
Bygga stad
Många vill bo i en förort och inte i innerstan. Det är mindre, billiga hyresrätter
som det finns ett behov av. Bygg bostäder på Bromma flygplats och fortsätta
bygga i Arlanda stad.
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Boende
Hammarbyskogen är unik och bör bevaras. Programmet strider mot uppsatta
miljömål. Värdefulla miljöer försvinner till förmån för bostäder. Att i dagens
läge med klimatfrågor som de kanske viktigaste frågorna för en hållbar framtid
borste från dessa värdekärnor är obegripligt. Hammarbyskogen är inget tomt
och oanvänt område utan nyttjas av djur och människor. Bevara därför området
för generationer framöver. Ny bebyggelse i närheten kommer också öka
behovet av skogen.
Boende
Det vore synd att täppa till entrén och öppenheten mot reservatet med bostäder
längs Ystadsvägen. Det skulle stänga utrymmet för rekreationsändamål. Det
rumsliga förhållandet till gärdet skulle förändras till det negativa. Den vackra
allén troligen skulle gå förlorad vid ett bostadsbyggande på den platsen.
Ett alternativ är att bygga längs Understensvägen - på andra sidan de planerade
studentlägenheterna. Daghemmet skulle dessutom kunna ersättas med ett
flerfamiljshus med daghem i bottenvåningen.
2 boende
Boende som motsätter sig stadens extrema förtätningsplaner avseende Björkhagen och Hammarbyhöjden. Områdenas karaktär förändras till det sämre för
all framtid. Förslaget går emot stadens egna miljömål:
- Mark- och vattenområden som har särskild betydelse för den biologiska
mångfalden ska stärkas och utvecklas. (Svårt att se hur en bilväg rakt igenom
skogen innebär att detta mål följs)
- Grön- och vattenområden som är särskilt attraktiva för rekreation ska stärkas
och utvecklas. (Detta mål omfattar i högsta grad Nytorps gärde.)
- Intrång i övriga grön- och vattenområden bör minimeras och ersättas. (Att
bygga två 16 våningar höga bostadshus mitt i grönområdet är inte att minimera
intrång.)
Det finns stora möjligheter att bygga ut i kranskommunerna.
Boende
De två husen på Understensvägen planeras exakt på den plats där väldigt
många av barnen från den kringliggande bebyggelsen leker idag. En helt
uppenbar försämring av den sociala miljön.
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Boende
Oroad över utsikten. Bygg inte på gärdet. Spara så mycket av södra skogen
som möjligt och så många träd som möjligt.
Boende
Protesterar mot förslag på bebyggelse i Björkhagens centrum. Fult och för
mycket av allt.
Boende
Hemskt att bygga på Nytorps gärde vilket förstör balansen i stadsrummets
planering. Att placera höghus intill det så platta Nytorps gärde går alltså helt emot
att accentuera terrängens kupering genom placering på höjderna enligt tidigare
planering. Ett höghus ger långa slagskuggor. På Nytorps gärde önskas ljus,
sommar som vinter.
Förstärk smalhusmuren i Kärrtorp genom att ersätta det nuvarande tegelhuset med
ett nytt smalhus, liknande dem intill. Alternativt att tegelhusets fasad behålls
och innanmätet byggs om till bostäder.
Björkhagens skivhus är en solitär som bör stå själv. Nog med höghus.
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Bilvägar längs Nytorps gärde förstör den vackra utsikten samt känslan av rymd.
Nytorps gärde är för smalt för att känslan av rymd ska kunna bevaras om det
byggs nya hus på båda sidor om gärdet.
Förutom ett nytt smalhus på Fyrskeppsvägen 65 bör det alltså - endast placeras ny
bebyggelse längst västerut, kant i kant med Åstorpsringen.

Kärrtorp utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö som ska bevaras efter sin
grundidé, och kompletteringsbebyggelse kan ske om husen anpassas till
smalhusstadens skala och karaktär. Höjden på Fyrskeppsvägen 65 ska inte
överstiga höjden på intilliggande hus.
Solstudierna på Nytorps gärde är otillräckliga, bör visa solen varje månad kl 9,
kl 12, kl 15, kl 18 och kl 20. Hösten och vintern är lika viktiga som våren och
sommaren.
Boende
Positivt att skapa en damm i gärdets östra del. Negativt är hus nära dammen
som då blir för privat. Framkomligheten till Nackareservatet begränsas med
hus och daghem med stängslade gårdar. Två 16-våningshus dödar gärdet. De
slipade berghällarna mitt på gärdet är en försummad del och borde snyggas
upp. Den säreget växta tallen i badets östra del behöver friläggas, ett konstverk
av naturen.
Boende
Stoppa dessa planer. Nytorps gärde skapar trivsel i både Hammarbyhöjden,
Björkhagen, Kärrtorp och Enskededalen. Det är härligt att få andas in syrerik
luft och vandra runt på gärdet efter arbetsdagens slut. Det är trångt på
tunnelbanorna, bil är inte ett alternativ till kollektivtrafiken, det finns inte en
parkeringsplats så långt ögat kan nå och köerna in mot staden är oändliga.
Bygg istället där naturen redan är förstörd. Med den IT-teknik som finns idag
så behöver inte alla människor bo i Stockholm. Avfolka inte vårt vackra land
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Boende
Låt Hammarbyskogen vara. Det går snabbt att skövla den, men kan aldrig
återställas. Många barngrupper vistas i i skogen dagtid. Alla barnfamiljer har
inte råd med sommarstugor och kan komma ut på landet.
Boende
Att låta Hammarbyhöjden växa ihop med Sjöstaden är bra och nödvändigt för
att Stockholm ska kunna växa till en tätare och mera sammanhängande stad.
Det är fullt rimligt att bebygga de delar av Nytorps gärde som planeras i
förslaget. Detta förutsatt att de delar som blir kvar utvecklas till en bra
stadspark. En välskött stadspark är att föredra framför en skräpig snårskog.
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Boende
Gläds åt att fler bostäder byggs, men tycker att det inte ska göras som
"frimärksplanering". Större grepp är bra. Förskolan, (nummer 18 Kv. Snöfallet)
förstör entrén till Nackareservatet. Permanenta och utöka förskolan längs
Karlskronavägen i stället.
Boende
Boende menar att det bör byggas tätt, där staden redan har infrastrukturer för
bra liv. Öster och väster om Nynäsvägen, i höjd med området Globen - Hovet
borde rejält höga hus kunna byggas och då 80 - 90 m. Det ger + 30 våningar. I
stadsbild är höghus som markörer. Nära ett höghus så spelar våningsplanen
som är högre än 5 - 8 våningar ingen roll. Globen-området och butikerna
behöver en förstärkning av bostäder/boende för att leva även utanför kontors-/
affärstid. Samordna med arenornas parkeringar.
Bygg inte för utsikten för dem som bor på Kalmgatan. Olämpligt med bostäder
nära Henriksdals reningsverk. Det är bra att rusta med bostäder runt Nytorps
gärde. Husen kan angöras från Paternostervägen. Platsen söder om
Paternostervägen, kan bli ett fint bostadsområde med södervända lägenheter
mot fältet. Vid Ulricehamnsvägen kan kompletteras med bostäder, med färdig
gatu- och infrastruktur. Förslag på fler platser är Sofielunsplan södra delen, och
södra partierna av Blåsutvägen respektive Skärmarbrinksvägen, vid Svenska
Bostäders och vid Stockholmshems hus och mellan tunnelbana och
Nynäsvägen.
Bygg additionslägenheter, lägenheter som har 'ytterligare ett rum med egen
entré från trapphuset. Börja med ett additionsrum, redan bredvid en 1:a. Lagar
om andrahandsuthyrning öppnar för ett val av sådana lägenheter.
Boende
Bevara Nytorps gärde. Barnen lär sig cykla, simma, upptäcka skog och
småkryp.
Boende
Bra att bygga på den "tråkigaste" delen, d.v.s. västra delen an Nytorps gärde.
Men ta bort det planerade huset vid svängen Sofielundsv./Åstorpsringen. Då
blir det ett "andningshål" och en entré ut mot gärdet från väster. Bebygg i
stället höjden sydost Dalens sjukhus/väst Åstorpsringen som inte har
rekreationsmässigt värde.
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Stoppa projektet vid Karlsborgsvägen, blockerar hela flödet av natur ut mot
Nackareservatet. Ta bort dagiset under T-banan mellan Björkhagen ock
Kärrtorp. Stryper hela flödet av gärdet ut mot Kärrtorps IP/Nackareservatet.
Bygg ett utomhuskafé / mindre amfiteater för konserter öster om entrén till
Nytorpsbadet (på andra sidan cykelvägen). 40-50 m. in där finns en naturlig
sänka som skulle passa för ändamålet. Utomhuskaféet skulle även kunna serva
gästerna på Nytorpsbadet. En sådan här mötesplats skulle bidra till att
Hammarbyhöjden-Björkhagen -Kärrtorp bättre skulle "hänga ihop"
Boende
Med förslaget kommer en massa konsekvenser att uppstå som ökad biltrafik,
minskade grönområden, mer trängsel, utsläpp från bilar och mindre djurliv.
Många söker sig idag till detta område för att leka med sina barn i parkerna och
skogen och koppla av och slippa innerstadens höga ljudnivåer och stressiga
puls. Detta barnvänliga område kommer att förvandlas till en riskzon där barn
inte kan springa iväg själva till lekplatser och fotbollsplaner.
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Boende
Programmet baseras på ett ohållbart resonemang om hållbar tillväxt. Det är
tveksamt om staden kan växa långsiktigt hållbart ur ett ekologiskt perspektiv
eftersom de resurser som staden och dess invånare såväl idag som i en framtid
behöver redan vida överskrider vad som finns inom stadens gränser.
Betydande miljöpåverkan
Berggrund måste sprängas bort för nya byggnader och för flera av de planerade
vägarna. Den ackumulerade effekten av dessa sprängningar och redan tidigare
utförda sprängningar kommer att leda till så stora samlade skador att det
ursprungliga berglandskapet inte kan återställas. Påverkan på den gröna kilen
som idag sammanbinder Hammarbyskogen med Årstaskogen får negativa
konsekvenser för de framtida spridningsmöjligheterna. De nya bostäderna på
branten ner mot Hammarby Sjöstad kommer effektivt att skära av det befintliga
ekologiska sambandet (spridningskorridor).
Det föreslagna programmet bryter mot stadens eget miljöprogram. De värden
som sägs uppstå i stället för de som förloras är inte jämförbara.
Boende
Boende som önskar att förtätningsplanerna för Petrejusvägens grönområde rivs
upp och tycker det är märkligt att programmet erkänner platsens ekologiska,
sociala och stadbildsvärden, samtidigt som det formuleras att ”värdena bedöms
ha större bäring på grönområdet som helhet än på den enskilda platsen”. De
boende anser att dessa värden kommer att urholkas om byggnationen blir av.
Boende
Upprörda över förslaget som bryter mot "Den gröna promenadstaden" och
mot Stockholms stads miljöprogram för åren 2012-2015. Träd rensar luften,
sänker temperaturen och tar upp farliga miljögifter!
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Boende
Bra förslag, dock en förebyggande invändning mot att förslaget ändras till att
bygga högre hus vid Hammarbyvägen.
Boende
Det är bilvägen genom skogen som bekymrar mig mest. Satsa på bra
cykelvägar istället. Bygg på redan "hård" yta, på höjden, på vägar, på
parkeringsplatser, på andra hus. Bygg inte bort lungorna för då förlorar
Hammarbyhöjden sin charm.
Boende
Det är ett högst ogenomtänkt beslut att bebygga större delarna av
Hammarbyskogen. Grönområden i Gullmarsplans närhet är en förutsättning för
att människor trivs här. Bostäder måste kunna planeras och byggas på ett
sådant sätt att inte stadens grönområden finns kvar, sönderbyggnad är för alltid.
Förtätningen och bebyggelsen sker hela tiden på naturens bekostnad.
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Boende
De 16 våningar höga höghusen känns helt fel. Det känns som två stora kolosser
som är helt felplacerade. Fyra våningar är ok. Förskolan som kommer att
byggas bakom Paternostervägen 100-102 får inte vara högre än två våningar.
Lämna också träd som skydd mellan de nuvarande husen som finns utmed
Paternostervägen och den kommande vägen och nya byggnader.
Boende
I stort mycket bra idéer. Stadsutrymmet är underutvecklat i hela området med
många grönområden som inte används optimalt. Större variation i bebyggelsen
vad gäller formgivning, arkitektur och höjd skulle uppskattas av de boende i
området och ge ett bättre underlag för service och en fungerade, biloberoende
stadsbild. Byggnationen bör ske med så låga p-tal som möjligt, kanske
konvertera bilparkeringar till cykelparkeringar?
Boende
Hammarbyskogen och Nytorps gärde måste slippa mer bebyggelse och nya
trafikleder. Till storstadsområdena ska inte fler människor "lockas" att söka sig.
Den svenska landsbygden ska bli platsen för nya företag, samhällsservice,
bättre liv och ökande välfärd.
Boende
Hammarbyskogen ska inte bebyggas. Förskolan Höjden på Kalmgatan 44 gör
nästan dagligen turer ut i Hammarbyskogen. Hammarbyskolan använder också
skogen. Hammarbyskogen bör integreras med Nacka naturreservat. Den äldre
tallskog som finns i Hammarbyskogen har ett mycket stort värde för många
arter. Det finns den rödlistade arter som tallticka i området. Bygg istället i
parken ”Kolerakyrkogården” som inte används till något speciellt. Det är
outnyttjad mark.
Öppna inte upp Kalmgatan. Betonar värdet av att förkastningsbranten norr om
Kalmgatan ner mot Hammarbyfabriksväg bevaras. Det området har en unik
biotop med sin norrsluttning. Bygg inte hus här.
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Boende
Boende som inte har hört en enda hammarbyhöjdenbo vara emot
bostadsbyggande, många har barn som behöver lägenheter eller äldre släktingar
som behöver nytt boende men det är inte acceptabelt att "förtäta" genom att
bygga igen de få små gröna slingor och parkplättar som återstår. Små
lägenheterna passar folk i alla åldrar. Med ökad befolkning utmed Finn
Malmgrens väg ökar behovet av affärer, träffpunkter, cykelvägar och service.
Viktigt att busshåll-platserna inte glöms bort. Alla jobbar inte kontorstid eller
bor nära tunnelbane-stationen.
Hammarbyhöjden är arkitektoniskt intressant och värt att utveckla. En
bostadsinventering behöver göras som också tar hänsyn till miljöerna runt
husen. . En F-märkning, funkisvärdesklassning saknas. Ytterligare förtätning
på bekostnad av befintlig promenadväg och lek- och avkopplingsmiljöer måste
ifrågasättas, liksom på de få gröna flikar och stråk som finns idag.
I det västra området mot globenområdet finns gröna mötesplatser som inte
finns med på programmets karta liksom det gröna stråk som gående och
cyklande idag använder för att nå Globen västerut och cykelvägarna in mot
Gullmarsplan.
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Det behövs planteringsplan i området så att inte privata intressen skadelösa kan
skada och fälla träd, speciellt inte gamla och högväxande träd.
Cykel- och gångvägar behöver inte följa gatunätets tyngdpunkter och belasta
dem ytterligare. Det måste planeras in fler cykelparkeringar. Programområdet
täcker inte in problemområdet Hammarbydepån, som mer än tunnelbanan delar
upp och isolerar stadsdelar från varandra.
Boende
Protesterar mot att bebygga Nytorps gärde. Förslag utan hänsyn till befintlig
bebyggelse eller miljö och natur. Boende i husen bakom kommer förlora
kontakten med gräs och grönt och bli inklämda mellan vägar och bebyggelse.
Boende
Rädda Hammarbyskogen, följ stadens miljöprogram. Skogens värde har vägts
mot värdet av nya bostäder och det senare överväger utan att denna värdering
närmare specificerats. Vem har värderat? Det saknas någon med skoglig,
biologisk eller ekologisk kompetens. Skogen är ingen barriär mellan
stadsdelarna och inte heller vägarna är omöjliga att ta sig över. På helgerna är
det inte mycket trafik. Bättre skyltning och information och en barnvagnsramp
i trappan från Hammarby Fabriksväg skulle förbättra kontakten.
Höjdskillnaden är inget att göra åt, men ett par vilbänkar kunde underlätta.
Boende
Programförslaget är i många stycken bra, framförallt kopplingen med
Hammarby sjöstad och idén att utveckla Björkhagens centrum.
Nytorps gärde förändras till sin karaktär. Kärrtorp med Nytorps gärde är
utpekat som kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö. Att manifestera en ny
årsring som helt bryter mot den ursprungliga och sammanhållna stilen samt
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anlägga gata längs med parken är inte förändring och utveckling med
varsamhet.
Det är kontrasterna mellan de lummiga brynen och det stora öppna fältet som
gör Nytorps gärde så värdefullt. Det motsäger programmets analys att bygga en
krans av 5-6-våningshus längs med gärdets norra och södra kant samt separera
privat mark respektive parkmark med gator på båda sidor om parken. Det finns
fler sätt att markera offentligt och privat, genom kanter och små höjdskillnader
eller med vegetation eller staket.
Lägg parkering under mark och låt garaget gå hela vägen under det
exploaterade området. Minimera antalet utrymmeskrävande ramper och skapa
tillgänglighet till alla trapphus under mark.
16-våningshusen kan placeras intill tunnelbanebron i norra delen av Kärrtorp.
Bron har i sig redan skapat en höjdmässig dynamik och ett spännande
landskapsrum.
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Underskatta inte hundarnas betydelse för det sociala livet i stadsdelen och
anordna ett hundrastområde i storlek motsvarande den i Nackareservatet eller
större.
Boende
Staden deklarerar att en gängse miljöbedömning enligt PBL och Miljöbalken
inte krävs och struntar dessutom i Stockholms stads miljöprogram. Det är
Hammarby sjöstads akuta behov av förskolor och skolor som styr byggandet.
Hammarbyskogen med dess stora natur- och fritidsvärden kan efter skövling
inte återuppbyggas.
Boende
Anslutningen från Hammarby sjöstad mot Hammarbyhöjden möjliggör en
smitväg för bilar som kommer från värmdölandet. När södra länken stängs av,
tar bilisterna alternativa färdvägar. Löses inte södra länken-problematiken(inkl
Hammarby fabriksväg) blir en ny tillfart via Heliosgatan en ny smitväg.
Åstorpsringen är idag en smitväg då Nynäsvägen lamslås. Trafiken tar vägen
via Sköndal/Skarpnäck via g:a Tyresövägen mot Åstorpsringen. Är
överdäckningen av Hammarby fabriksväg ekonomiskt genomförbar? Utan
denna överdäckning kan man glömma alla tankar på att sammanföra
stadsdelarna. Att ta sig per fot eller cykel till globenområdet är en knölig
historia idag. Nynäsvägen är en effektiv skiljelinje.
Shoppingmekkor främjar den bilburna konsumtionen (i närheten finns Globen,
Sickla köpkvarter, Nacka forum, Farsta C, Ringen). Köpgalleriorna är troligtvis
den främsta orsaken till att förortscentrumen har dränerats på dess ursprungliga
tanke om lokalhandel.
Boende
Boende som protesterar mot att bebygga Nytorps gärde och även
Hammarbyskogen. Ett fantastiskt vackert och stort och välutnyttjat
naturområde förstörs. Kollektivtrafiken är redan idag lätt överbelastad. Gatorna
utgör infartsparkering för de som bor i ytterförort.
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Boende
Boende som vill stoppa förslaget. Att bygga bort rekreationsområden och
parker går stick i stäv mot allt vad modern stadsplanering med barn och miljö i
fokus står för. Det går stick i stäv med FN:s barnkonvention och de miljömål vi
måste ha för framtiden. Marknaden styr stadsplanering istället för hälsa och
miljö. Satsa på kollektivtrafiken istället och pressa byggbolagen att bygga på
outnyttjade markanvisningar i bl.a. Skärholmen. Förtäta men gör det klokt och
inte i park och skog.
Boende
Boende som motsätter sig programmet och att det byggs. Förtätning av staden
ska inte ske på bekostnad av våra rekreationsområden. Nytorps gärde fyller en
viktig social funktion i området med utebad och andra rekreationsmöjligheter.
Flera kulturarrangemang av kommersiella och ideella aktörer äger rum med
jämna mellanrum på gärdet. Att bebygga gärdet kommer att leda till ett
minskat kulturutbud i närområdet och rekreationsmöjligheterna minskar.
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Boende
Protestera mot planerna mot att bygga bostäder och bilväg i Hammarbyskogen.
Bilvägen ska dras mellan Sten Bergmans väg och fotbollsplanen. Sträckningen
ger en fördel för två förskolor/skolor men försämrar för eleverna vid sex
förskolor/skolor. Barn behöver också gå över bilvägen på kvällar, helger och
lov.
Boende
De föreslagna förändringarna kommer att ödelägga områdets karaktär.
Föreslår minst 75 % hyresrätter. Bygg i stil med befintlig bebyggelse. Inga
radhus, bättre att bygga på höjden.
Boende
Skrota föreliggande programförslag men använd inledningens fina beskrivning
av områdenas karaktär och historia till ett helhetsperspektiv som omfattar hela
området Hammarbyhöjden-Björkhagen.
Processen
- För det aktuella området saknas en fungerande översiktsplan
- De ”dialoger” som ägt rum kring olika planeringsfrågor i området har efteråt
uppfattats som skendemokrati
- Det bör finnas ett övergripande plandokument som behandlar området i sin
helhet, och inte bara tar upp exploateringsintressen
- Stockholms bostadsbrist får inte vara skäl att förstöra väl planerade och
fungerande områden.
Förslaget
- Miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning saknas
- Förslaget inskränker allvarligt på barnens rörelsefrihet
- Hammarbyskogen ligger som en ekologiskt viktig och fungerande
förbindelselänk mellan Nackareservaten och Årstaskogen.
- Nytorps gärde har kvalitéer som motsvarar andra liknande stadsdelsparker
som t ex Gärdet på Östermalm.
- Anläggandet av en avgränsande gata/bilväg gör barn beroende av att vuxna
följer dem till och från.
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Det är väsentligt att hitta lämpliga redan hårdgjorda ytor att ta i anspråk istället
för att göra det enkelt för sig och ta av det gemensamma gröna.
Boende
Positiv till planerna att bygga i både Hammarbyskogen och Nytorps gärde. Det
behövs fler bostäder. Björkhagens och Hammarbyhöjdens centrum behöver
piggas upp med fler butiker och kaféer.
Boende
Förslaget förstör chansen att enklast, billigast, och på naturlig väg kunna
bemästra kommande drastiska klimatförändringar. Naturområden, skog,
ängsytor och våtmarker behövs i stadsmiljön. Naturen tar mycket bättre hand
om vattnet och lagrar helt enkelt överskottet bättre än vad en asfaltväg eller
husmiljö förmår göra.
Boende
Det är skandal om förskolan Sjöfararen rivs. Bygg i de slybetäckta områdena
som står oanvända längs Hammarby fabriksväg och däcka vägen. Riv inte en
populär förskola som har allt.
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Boende
Hammarbyskogen är en enorm lunga gentemot staden. Att fälla den här gamla
skogen innebär ett slut för både växtlighet och djurliv nära staden.
Boende
Bygg hela vägen fram till skidbacken och lägg på några våningar så att det blir
fler bostäder till våra barn. Beräkna 1 bil per bostad, många har 2 bilar.
Inkludera parkeringen i hyran. Då finns det inga incitament att parkera på
gratisparkeringen i området som är avsett för de äldre husen som inte har
någon parkering inom fastigheten.
Boende
En exploatering med alltför tät bebyggelse just i de gröna kilarna vore
förkastlig. Ny bebyggelse bör koncentreras nära befintliga vägar och gamla och
nya tunnelbanelinjer.
Boende
Helt emot att man tar bort eller gör intrång i "gröna lungor" i Stockholm.
Bilvägar genom skogen förstör den helhet som naturen där är beroende av.
Hammarbyskogen kan inte längre fungera som naturreservat, ett ostört reservat
för djur och växter och där människor kan söka lugn och ro. Att skära igenom
att göra vägar, även om det bara är en väg, skulle störa oerhört mycket. Låt
Nytorps gärde vara kvar som det är idag!
Boende
Boende som vill behålla Nytorps gärde och inte få ett 16-våningars hus utanför
lägenheten. Planen strider mot miljöprogrammet Att föra in bilvägar på gärdet,
hur kan man göra det på ett ställe där det finns så många tunnelbanestationer i
närheten (Hammarbyhöjden, Björkhagen, Blåsut, Kärrtorp)? Bättre är att utöka
kollektivtrafiken. Är det inte modernare att exploatera gamla fabriksområden
och göra stadsparker av dessa än att förstöra gröna oaser som Nytorps gärde.
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Boende
Man kan inte ena dagen göra Årstaskogen till naturreservat och nästa dag
presentera ett omfattande byggförslag som omöjliggör att den gröna länken
mellan Nacka friluftsområde och Årstaskogen fungerar. Bygg i stället en grön
viadukt från Koleraparken över till Hammarbyskogen för djur och människor,
som enda alternativ idag har att gå över i korsningen Hammarbybacken/Hammarbyvägen
Boende
Boende som menar att naturen alltmer bör bevaras. Det behövs en ny och klar
miljöetik som tar större hänsyn till naturen och djurlivet. Planeringen bör sträva
efter enkelhet och långsiktighet. Människan skadar ofta miljön med sina
byggen som därför bör minimeras. Skövla inte ner Hammarbyskogen eller
Nytorps gärde för ett flertal vägar eller byggen (eller pga. något annat mål).
Det är ångestdämpande att springa över Nytorps gärde och gå i Hammarbyskogen.
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Boende
Förslaget hotar stora värden. Utbyggnaden av Hammarbyskogen och
genomfartsledenen kommer att bli störande för de boende i området och
kommer att skära av förbindelsen från de kvarvarande grönområdena.
Kalmgatan passar inte som genomfartsled då den är mycket smal och
svårframkomlig, särskilt vintertid. Vid gatan finns ett stort dagis, husen saknar
bakgårdar och har till stor del mycket lågt liggande bottenvåningar.
Boende
Positivt att det byggs runt Nytorps gärde då stora delar av parken ofta är
oanvänd, även soliga sommardagar. Jag föreslår att båda höghusen hamnar i
parkens västra del där det kan samspela med sjukhusets höga byggnader.
Boende i dessa två nya höghus kommer att välja Blåsuts tunnelbana vilket är
bra då linje 18 har fler avgångar än linje 17. Ett garage under husen är
motiverat. En bra plats för exploatering är längs med
Palandersgatan/Hammarbybacken då denna yta är mestadels tät skog och sly
samt passage mellan de två gatorna.
Boende
Det vore ledsamt om det stora päronträd som står i ena hörnet diagonalt mot
Dalens sjukhus inte får vara kvar. Det bär fortfarande frukt och är vackert.
Boende
En förskola med sex avdelningar i kvarteret Snöfallet intill bostadshus skapar
buller för boende. Även utan upplevt obehag ger buller en negativ hälsoeffekt
med stresspåslag, ökande bukfetma och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.
Från trafiksynpunkt skulle en stor förskola och nya bostadshus vid en återvändsgata som Karlskronavägen skapa trafikproblem. Risken för olyckor ökar.
Att ta mark, träd och berg i anspråk för en förskola är destruktivt för de barn
som nu använder området.
Boende
Bygg inte på Nytorps gärde!
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Boende
”Vision 2030 - Ett Stockholm i världsklass” och programmet föreslår:

- Mindre skog och grönområden.
- Mer bilvägar och mer trafik.
- Färre naturliga lek- och strövområden.
- Mer arrangerad stadspark
Framtidsvisionen bör rymma mer visionära och förbättrade förutsättningar för
cyklister, gångare och kollektivtrafik, mer visionära förslag kring
bilanvändning och gemensamma bilpooler. Varför tar förslaget inte hänsyn till
att de befintliga naturmiljöerna är en viktig faktor i människors fysiska och
psykiska hälsa? Något som planerade parkområden inte kan ersätta.
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Boende
Protestera mot planerna att bygga på Nytorps gärde och mot planerna att bebygga och dra en väg genom Hammarbyskogen. Förslaget bryter mot "Områdesanalys Hammarbyhöjden – Björkhagen 2013-09-11”, Stockholms Stads
Miljöprogram för åren 2012 – 2015, ”Den gröna promenadstaden” och riksdagens miljökvalitetsmål, punkt 15. God bebyggd miljö. Förslaget saknar
planer för förstärkning av kollektivtrafiken. Ambitionsnivån i förslaget tycks
vara begränsat till att öka antalet bostäder och att inte direkt bryta mot gällande
lagstiftning. Hammarbyskogen är klassad som mycket ekologiskt betydelsefull.
Den biologiska mångfalden hotas. Biltrafiken kommer att innebära mer buller,
avgaser och utsläpp av miljögifter. Våra grönområden är viktiga för såväl
rekreation, ekologisk mångfald och blir de förstörda kan de aldrig återskapas.
Boende
Många av förslagen tycker jag är positiva. Perfekt att bygga ihop
Hammarbyhöjden med Hammarby Sjöstad. Det är bra att bygga bostäder
utmed Nytorps gärde, så länge själva gärdet behålls öppet Stadsradhusen bort
mot Kärrtorps IP ser jättefina ut och även det område som planeras mittemot
Dalens sjukhus verkar bra. Mycket bra att förtäta Björkhagens centrum för att
skapa en trevligare och mer levande miljö.
Men bygg inte ett 16 våningars höghus i hörnet Paternostervägen och
Ulricehamnsvägen. Höghuset kommer att upplevas stort i förhållande till
radhusen och trevåningshusen. Radhusen hamnar i skugga. Radhusen är
”grönklassade”. Det föreslagna höghuset står helt enkelt för nära den befintliga
bebyggelsen som dessutom är av en helt annan skala och utformning.
Höghuset i Björkhagens centrum har höga arkitektoniska värden, och skulle
förlora på att ett lika högt hus byggs i närheten. Tänka om kring detta höga hus.
Bygg i stället två punkthus i trä – miljöhus – ca 6-8 våningar som punkthusen i
tegel ovanför Björkhagens centrum. Bygg en linbana från Hammarbyhöjden
via Sjöstaden över till östra Söder – det skulle avlasta t-banan som är proppfull
i rusningstid. Kanske koppla ihop med en linbana upp på Hammarbybacken där
ju en restaurang planeras.
Boende
Hur höga kommer husen bli nedanför Kalmgatan mot Hammarby Sjöstad?
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Boende
Det enda som verkligen oroar är överdäckningen som inte kan ligga längst ner
på prioriteringen eftersom den är nyckeln att få ihop hela området så folk och
trafik flyter mellan Hammarbyhöjden och Hammarbysjöstad.
Boende
Ett vackert och välbesökt Nytorps gärde skulle gå förlorat. Västra gärdet har
stor potential att utvecklas och rustas upp, både med rekreationsmöjligheter,
kulturella aktiviteter, pool-området och omgivande skogsområden. Den östra
delen däremot är inte använd på det sättet. Gärdet blir en byggarbetsplats,
bostaden riskerar att tappa i värde.
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Boende
Den gemensamma gröna, naturlika marken på Västra Nytorps gärde ersätts
med segregering ur flera aspekter. Det nuvarande gemensamma Västra Nytorps
gärde ersätts av privata bostadsgårdar med barriärer, gator, sedan en allmän yta
med lite nyplanterade träd och hårdgjorda ytor för idrottsfunktioner.
Programförslaget främjar gränsen mellan privat och allmänt. Den nya
bebyggelsen kommer sannolikt bli ett ”gated community”. Bebyggelse föreslås
mest i den ekonomiskt svagaste delen, nämligen Västra Nytorps gärde som får
omfattande och storskalig, tät bebyggelse och biltrafik. Promenadstad på
Västra Nytorps gärde exkluderar barns perspektiv. Barn promenerar inte. Barn
springer, klättrar, tvärstannar, leker – men tillåts sannolikt inte leka på gator
eller trottoarer.
Naturlik mark på Västra Nytorps gärde går inte att ersätta med nyplanterade
träd. Ur barnperspektiv är naturlik mark mer utvecklande än parkmiljöer då
naturlik mark medför löst material, typ pinnar, kottar och stenar. I stadsparker
hänvisas barn att leka med fasta lekredskap. Bevara Västra Nytorps gärde för
rekreation och social mötesplats utan tillägg av anlagda idrottsfunktioner/
hårdgjorda ytor.
Konsten att gestalta Nytorps gärde bör integreras i den fysiska planeringen,
redan från samrådsskedet och föreslår
• att Statens konstråd utformar konstnärligt uppdrag avseende
helhetsgestaltning med syfte att öka medborgarnas, invånarnas
inflytande på utvecklingen av Nytorps gärde.
• att konstnärliga helhetsgestaltningen integreras i den fysiska
planeringen från tidigt skede i processen.
• att konstnärliga gestaltningen fokuserar kring sociala och/ eller
kollektiva verk.
• att den konstnärliga gestaltningen även avser miljöer avsedda för barn.
• att konstnärliga gestaltningen fokuserar kring sociala och kollektiva
verk, förslagsvis kopplat till stadsodling eller skolträdgård på Nytorps
gärde.
Den konstnärliga gestaltningen får inte reduceras till separata traditionella
konstverk fördelade på privata bostadsgårdar. Gestaltningsuppdrag handlar inte
om att dekorera en plats i efterhand.
Programförslaget påverkar barnens liv negativt i Hammarbyhöjden och
Björkhagen. Synpunkter gällande västra Nytorps gärde.
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Barns rätt till inflytande
Detta samråd genomförs utan barns inflytande. Barnens närmiljö, utemiljö, är
deras utvecklingsmiljö. Även om samråd kommer ske också under detaljplaneskedet blir det svårare och svårare att påverka ju längre planprocessen gått.
Tiden för samråd omöjliggör samarbete med skolor för att exempelvis kunna
använda redskapet Barnkartor i GIS. Att förlänga samrådstiden är en förutsättning för att öka barns inflytande innan beslut tas inför detaljplaneskede.
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Barns rätt till lek
Konsekvenserna av programförslaget innebär att alla utvecklande utemiljöer
för barn i naturlik mark försvinner på västra Nytorps gärde. Anlägg inte fler
lekplatser på Nytorps gärde, utan hänvisa, informera, skylta istället till naturlik
mark. Barn leker överallt oavsett om utemiljön är planerad för lek eller inte.
Barn utforskar sin närmiljö och blir experter på sin närmiljö. Lekredskap kan
inte ersätta träd, skogsliknande miljö eller dungar. Om en lekplats ska anläggas
på Nytorps gärde, tänk utvecklande miljöer för barn, tänk inte bara säkerhet.
Tänk bygglekplats kombinerad med skolträdgård, i anslutning till
Hammarbyskolan Södra. På en bygglekplats är barnen medskapare, har
inflytande. Sparad natur mellan hus går inte att jämföra med naturlik mark.
Kvalitet kan aldrig ersätta kvantitet om man pratar om yta/ utrymme för barn
att leka. Behåll Nytorps gärde tillräckligt stort och varierat för att rymma alla
åldersgrupper, så att alla kan hitta sina platser.
Barns rätt till rekreation
Barn har rätt till vila, avkoppling, sömn. Programförslaget nämner inte
rekreation. Bevara rekreativa utemiljöer för barn i naturlik mark på Västra
Nytorps gärde eftersom natur samtidigt lockar till rörelse. Barn orkar inte gå
långa av-stånd. Utökade idrottsfunktioner, kommer minska utrymme för barns
rekrea-tion. Programförslaget utgår från att bullernivåerna från Åstorpsringen
stör barn och vuxna som idag använder västra Nytorps gärde. Enligt stadens
bullerkarta är bullernivåerna ungefär desamma längs vägen i västra, som vägen
i östra delen av gärdet. Bullernivåerna är låga och kan inte användas som skäl
till bebyggelse. Bebyggelsen kan lika gärna förläggas i öst. Programförslaget
leder dessutom in biltrafik på Nytorps gärde, samtidigt som trafikbuller anges
som skäl för att bygga.
Barns rätt till säkra miljöer
Säkra miljöer för barn försvinner i och med att bilvägar leds in på Nytorps
gärde samt att gångtunnlar tas bort och därmed ökar risker för barn som tvingas
korsa bilvägar. Gärdet är en mycket viktig del i barnens närmiljö. Barn anser
att skolvägar också är lekvägar. Omvandla inte säkra skolvägar till bilvägar.
Ny bebyggelse bör planeras så att befintliga vägar kan användas för tillfarter.
Behåll och förstärk cykelvägarna. Informera, skylta och sätt upp kartor vid alla
kollektivhållplatser i närheten av Nytorps gärde för att öka tillgängligheten.
Förstärk och tydliggör alla entréer till området.
Boende
Protestera mot planer om att skövla/bygga på Nytorps gärde och i
Hammarbyskogen. Det måste finnas grönområden kvar även om det också
behövs bostäder
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Boende
Den svagaste delen av programmet är vägen och lägenheter från
Paternostervägen 66 till Ulricehamnsvägen. Vägen kommer att bli en genväg
med mycket trafik, farlig för barn. De planerade lägenheterna kommer att
blockera den viktiga vinter solen. Gräsmattan bakom Paternostervägen 66 till
80 är väldigt underskattad. Här firas många barn kallas, många har grillfest och
förskolan besöker ofta.
Boende
Att bygga bostäder i Hammarbyskogen och göra Kalmgatan till genomfartsled
skulle innebära en enorm förlust och försämrad livskvalité för samtliga boende
i området. Förslaget ökar bilismen. Bygg istället på området från Gullmarsplan
och österut mot Hammarby, bygg dels söderut bakom höghusen på Olaus
Magnus väg och på hela kolerakyrkogården och vidare ner mot
motorcykelgården. Bygg på höjden. De som flyttar in behöver ingen bil.
Boende
Om planen realiseras kommer boende bli hänvisade till en innergård alternativt
passera en genomfartsled för att komma över till fotbollsplanen och distansen
till riktigt skog blir för stor. Önskar mer utredning hur hänsyn tagits till de som
redan nu bor i Hammarbyhöjden och en analys av konsekvenserna av bilvägen,
antalet bilar och påverkan på miljön i form av partiklar och föroreningar och
framförallt olycksrisken.
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Boende
Det är dumt att skogen huggs ned och vägen är farlig.
Boende
Förslaget innebär ett hot mot folkhälsan och mot barns behov av grönområden.
Förslaget strider mot ”Den gröna promenadstaden” och mot Stockholms Stads
Miljöprogram för åren 2012-2015. Har staden tagit hänsyn till dessa? Vilka
konsekvenser medför förslaget för de befintliga boende i Hammarbyhöjden
som idag utnyttjar detta område? Utnyttja befintliga vägar bättre. Bygg cykelvägar i stället för bilväg genom skogen. Hur kommer luftföroreningarna att
öka i området? Hur väl har man utrett möjligheterna att bygga skolor i Hammarby sjöstad? Om man ändå ska bygga en parkeringsplats under fotbollsplanen varför kan man då inte dra vägen under marken?
Boende
Ta aldrig bort skogen eller dom fina djuren. Det går inte att cykla där om det är
bostäder i vägen. Vägen är farlig. Barn kan bli påkörda.
Boende
Boende som menar att tack vare Hammarbyskogen finns det en grön kil av
natur in mot staden, som ger människorna en närhet till naturen och därmed
hög livskvalitet. Hammarbyskogen har stor ekologisk betydelse för att växter
och djur kan sprida sig och behålla stor artrikedom. Att bygga en stor skola där
innebär stora markingrepp och höga risker att släppa ut de föroreningarna som
finns i marken nedanför Hammarbybacken.
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Boende
Protestera mot planerna att bebygga Nytorps gärde. Det är en oas i söderort.
Det har varit grillning, midsommarfirande, studentfirande, nyårsaftnar,
hundträning, joggning, promenader och socialt umgänge på denna gröna plats.
Det gäller Skärmarbrink, Hammarbyhöjden, Kärrtorp, Bagarmossen, Blåsut
och många andra som utnyttjar Nytorpsgärde!
Boende
Programförslaget verkar i stort sätt bra men att avskilja parkområdet från
bebyggelsen med en väg är en dålig idé. Möjligen kan man ha bilväg bakom
husen och en enklare grusväg för cykel och gång. En skön sak med Nytorps
gärde är att gärdet inte känns anlagd. Fixa bara till en rejäl gräsyta så klarar de
boende att sysselsätta sig själva.
Boende
Förslaget ser bra ut.
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Boende
De ytor som finns kvar i närheten av Stockholms centrum har sitt värde som
s.k. "gröna lungor" i den totala stadsmiljön. Där finns möjlighet för fåglar och
djur att få plats, samt att det innebär ett visst mått av bullerskydd för övriga
områden. Luftföroreningar och damm tas även upp av dessa gröna fläckar.
Kommunikationssystemen tål inte heller en förtätning med flera människor.
Närkommunerna är de som har möjlighet och förutsättningar att utvecklas
befolkningsmässigt, där finns även lokala arbetsplatser.
Boende
De två 16-våninghus som är föreslagen smälter inte in i stadsbilden. Dessa bör
istället vara fyravåningshus. Höga hus bör byggas på höga platser. Synpunkten
gäller även det planerade huset på Arkövägen. Bygg fyravåningshus vid
Halmastadsvägen.
Boende
Boende som inte vill ha ett 16-vånings punkthus som granne till sitt
trevåningshus. Den övriga planerade bebyggelsen äter för mycket av Nytorps
gärde.
Boende
Nytorps gärde är ett typexempel på ett nödvändigt grönområde. En kompakt
stad utan grönområden av Nytorps gärdes storlek kommer att innebära en dålig
och ovärdig boendemiljö. Gärdet används dagligen året runt.
Lättillgängligheten och närheten betyder mycket för alla men gynnar speciellt
barn och äldre. En sommardag är det fullt med picknickande av skilda
nationella ursprung.
Boende
Boende som är extremt negativ till programmet, vilket visar alldeles för dålig
respekt och förståelse för värdet av de aktuella grönområdena.
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Boende
Problematiskt är att förslaget grundar sig på en ideologi att förvandla området
till en tät stadslik miljö. Förtäta varsamt och försök behålla respektive områdes
karaktär.
Boende
Bilväg och bostadshus skulle förstöra det lugn som finns i utkanten av
Hammarbyhöjden. Undvik att bygga bilvägar. Satsa på bostäder,
kommunaltrafiken och cyklismen. Bygg bostäder som smälter in i naturen och
befintlig bebyggelse.
Boende
Programmet är väl genomarbetat och på en lagom generell nivå. Den mest
centrala kopplingen mellan Hammarbyhöjden/Björkhagen och Söderstaden är
den som går längs tunnelbanans banvall och på bro över spårområdet vid
Skärmarbrink förbi parkområdet vidare mot gång- och cykelbron över
Nynäsvägen. Denna koppling bör göras mer attraktiv då det är den genaste och
mest centrala kopplingen till Söderstaden för invånarna i Hammarbyhöjden och
Björkhagen.
Behåll huvuddelen av dagens gena cykelväg som förbinder Hammarbyhöjden
med Hammarby Sjöstad. fram till föreslagen förskola vid Lejonberget. Denna
sträckning kommer att vara fri från konfliktpunkter med biltrafik.
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Bra lösningar bör inte omöjliggöras av dagens markägoförhållanden. Som
exempel ytan kring Dalens och garagelängan, på fastigheten Regnet 2.
Bostadsbebyggelse borde lokaliseras på båda sidor om den föreslagna nya
vägen i Hammarbyskogen. En inramad gata med bostäder och inslag av
verksamheter/butiker skulle tillföra ett mervärde för de som i framtiden ska
cykla- eller promenera till- och från Sjöstan.
Boende
Nytopsfältets mark är sank. Att påla och dränera samt bygga en väg blir
mycket dyrt - På Kärrtorps IP får en gigantisk skyskrapa plats och de på 120 :e
våningen skulle se ända ut mot Vaxholm - stadsvillor som är planerade är
endast markslukare som inte löser bostadsbristen. – varför bygga för få och ta
bort rekreation för så många.
Boende
Den nya bebyggelsen skall inte minska ljusinsläppet under stora delar av året
till redan befintlig bebyggelse. Önskar i stället ”parhus” längs med den nydragna Åstorpsringen i likhet med Åstorpsringen 35-39. Det skulle göra övergången till Enskededalen bättre. Cykelvägen bör flyttas ut mot gärdet. Detta för
att skapa innergårdar mellan gammal och ny bebyggelse. Åstorpsringen, bör få
tyst asfalt. Ljudkulissen är idag mycket hög. Korsningen Åstorpsringen, Sofielundsvägen och Garagevägen bör bytas ut mot en cirkulationsplats för att få
bättre flyt i trafiken.
Boende
Protesterar mot den planerande byggnationen på Nytorps gärde och i
Hammarbyskogen. Nytorps gärde är överbelastat med bostäder och skulle inte
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klara mer. Gärdet är viktigt för resurssvaga människor som inte har egna
trädgårdar eller lantställen. Vägen genom Hammarbyskogen kommer att bidra
till att bilismen i området ökar när människor upptäcker denna genväg.
Erfarenheten visar att det inte går att bygga bort trafik med nya vägar, istället
ökar trafiken. Den fina, tysta skogen blir något helt annat med en bilväg tvärs
igenom.
Boende
Tillkommande bebyggelse tillför värden för dem som bor i området idag. Detta
möjliggörs genom att prioritera överdäckningen, öppna upp Kalmgatan bara för
gång och cykeltrafik, utveckla Hammarbyhöjdens centrum samt få in flera
arbetsplatser i området.
Knyt samman Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden genom att däcka över
Hammarbyvägen och Hammarby Fabriksväg. Dessa vägar fungerar idag som
en barriär och gör att det är mindre lockande att röra sig mellan områdena. Om
överdäckningen (gärna längre än vad som föreslås) ses i sitt sammanhang
tillsammans med en bebyggelse i Hammarbyskogen måste projekten bära sig
ekonomiskt. Om överdäckningen dröjer och därmed dess bullerdämpande
effekt uteblir och Kalmgatan istället öppnas upp för biltrafik skulle bullernivåerna öka för boende på Kalmgatan istället för att minska. Öppna upp
Kalmgatan för endast gång och cykeltrafik.
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Gullpigan är viktig att bevara så att det är möjligt att röra sig från Gullpigan
och vidare till Hammarbyskogen och Nackareservatet.
Hammarbyhöjdens centrum behöver lyftas. Det finns dock inga planer på hur.
Då så många bostäder planeras i ett område måste medel kunna sättas av för
gemensamma offentliga ytor. Fler arbetsplatser skulle ge förutsättningar för
ökad service och ett levande område.
Bebyggelsen på Nytorps gärde är väl avvägt och bra, likaså den föreslagna
dagvattenparken samt vägarna som ska avgränsa bebyggelse mot park. Positivt
att omlokalisera Indianparken då den idag ofta delvis är översvämmad.
Staden bör nogsamt studera vad som händer med den smala parkremsan som
blir kvar med den föreslagna bebyggelsen söder om Ystadsvägen. Fungerar
ytan fortfarande som park. Om inte så bör bebyggelsen utgå alternativt hela
denna del av Nytorps gärde bebyggas. Dock är det då av högsta vikt att en
tydlig koppling kvarstår från Nytorps gärde till Nackareservatet. De föreslagna
satsningarna på aktivitetsytor och Nytorpsbadet är efterlängtade. Viktigt att
jobba med utformningen av Olaus Magnus väg, Sparrmansvägen och Finn
Malmgrens väg så att det blir ett bra stråk från Hammarbyhöjdens centrum och
upp till Gullmarsplan. Viktigt att få in lokaler i bottenplan. Framöver är det
också viktigt att planera för blandade upplåtelseformer, dagvattenåtgärder och
ekosystemtjänster.
Det är märkligt att föreslå 0,6 p-platser/bostad när behovet idag bara är 0,53. Ptalet bör istället vara avsevärt lägre kombinerat med boendeparkering, låga pavgifter, satsningar på cykel, kollektivtrafik och bilpoolsbilar
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Boende
Höghuset i Björkhagens centrum med omliggande låghus är unikt i Sverige.
Påbyggnad på låghusen kommer att skymma och förstöra det landmärke "vita
huset" är.
Boende
Boende som oroar sig för bilvägen mellan Hammarbyhöjden och Sjöstaden. Är
vägen nödvändigt när det redan finns en bilväg dit? Trodde Nytorps gärde var
skyddat från byggplaner och nu planeras 16-våningshus.
Boende
Det planeras att byggas hus mellan mitt hus och badet plus en bilväg. Det blir
för kort avstånd mellan husen, de får inte plats. Paternostervägen och Nytorps
gärde är gammal sjöbotten och det märks på husen som redan står där som fått
stora sprickor. Om ni bygger så många hus som det är tänkt så försvinner
utsikter och en stor del av det grönområde. Sätt dit en hund rastgård istället, det
behövs.
Det skulle se konstigt ut med ett höghus. Sikten kommer att skymmas. De som
förut såg en stor del av gärdet kommer bara att se betong!

Godkänt dokument - Jonas Claeson, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2015-05-18, Dnr 2012-10147

Boende
Fastighetsägare med hyresrätter i centrala, västra och södra Stockholm som ser
positivt på utvecklingen av Hammarbyhöjden och Björkhagen. Eftersträvar
gärna ett långsiktigt samarbete med staden om utbyggnaden av förskolor med
permanenta lösningar i bottenvåningarna i eftertraktade hyresbostäder.
Boende
Boende som motsätter mig byggande av hus och gator på Nytorps gärde.
Grönområdet med tillhörande bad ska vara tillgängligt för de boende. Det
behövs bostäder i Stockholm, men inte på Nytorps gärde.
Boende
Exploateringen av Hammarbyskogen och Nytorps gärde är en dålig idé. Att
skövla "ekologiskt särskilt betydelsefullt område" är mycket förkastligt och
kortsiktigt. Gräv ner/täck över tunnelbanan från Gullmarsplan söderut och
bygg på denna mark.
Boende
Boende som anser att Nytorps gärde bör bevaras utan bilar och asfalt.
Boende
Boende som är emot byggnation på Nytorps gärde. En ovärderlig frizon i detta
bostadsområde.
Boende
Nytorps gärde är en fantastisk plats för rekreation och avkoppling, i klass med
Gärdet på Östermalm. En perfekt landningsplats för helikoptrar och sjukhustält
som kan behövas vid en katastrof. Det går inte att tillfredsställa behovet av
bostäder så länge vi inte bygger på höjden. Stockholmscentrisismen är en del
av problemet. Bättre att stödja städer runt om i landet genom att där etablera
arbete.
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Boende
Det behövs ett riktigt torg att samlas vid i Björkhagen. ”Hyvla” av backen på
Halmstadsvägen precis efter Höganäsvägen, dvs genomfart ned till
Malmövägen omintetgörs. Torget ska breda ut sig från Malmövägen fram till i
höjd med den nuvarande sushirestaurangen. Där ska gradängliknande trappsteg
göras för att jämna ut nivåskillnaden mellan Höganäsvägen och torget.
Trapporna ska inbjuda till att sitta i med stora blomlådor. På torget ska
anläggas bänkar och träd ska planteras.
Boende
Hur förhåller sig Hammarbyhöjden till Hammarby sjöstad avseende
befolkningstäthet per stadsdel - och efter exploateringen. Hammarbysjöstad
skulle vara stenstad, innerstad, Hammarbyhöjden är närförorter! I dag vimlar
dagisbarnen från Hammarby sjöstad i Hammarbyskogen. Och barnen från
Hammarbyhöjdens dagis. Ska barnen förlora sin skog? Och de gamla, de
rörelsehindrade? En ny väg, 25 m bred, blir genomfartsled för ny trafik. Lägg
vägen på andra sidan IP så att inte boendemiljön blir totalt förstörd. Undrar hur
många enkäter som skickades ut av stadsbyggnadskontoret.
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2 boende
Boende som kan acceptera att Nytorps gärde naggas i kanten i det västra
området mitt emot Dalen, eftersom det behövs fler bostäder men tycker inte att
man ska snäva in gärdet på bredden. Inga nya barriärer i form av bilvägar på
gärdet och inte heller några höghus vid Nytorps gärde önskas. Vägar och
höghus skulle förändra gärdets karaktär, tillgänglighet och användning på ett
irreversibelt och förödande sätt.
Boende
Bevara Nytorps gärde, en fantastisk grön kil och mötesplats mellan
bostadsområdena Kärrtorp, Björkhagen och Dalen. Björkhagens skola och
Kärrtorps scoutkår har organiserat valborgsfirande på gärdet och festivaler har
anordnats.
Boende
Förslaget gällande västra Nytorps gärde ger ett intryck av att en trekantig kloss
försöker passas in i ett fyrkantigt hål.
Om en riktigt tät stadsmässighet, av centrumkaraktär, kommer att bli önskvärd
i området i framtiden så är denna planerade bebyggelse snarare ett hinder än en
tillgång. Stor markyta tas i anspråk för något som faktiskt är ett luftigt
bostadsområde/sovstad om än kanske förklätt till stad. Området står i ett vägval
gällande kommunikationer. Unga nyinflyttade ser att det med närheten till
innerstaden borde vara möjligt att leva utan bil men dåliga och farliga
cykelförbindelser in till Söder, tunnelbanor som är överfulla i rusningstid och
avsaknad av busslinjer hindrar en positiv utveckling bort från bilberoende i
området.
Projektförslaget för Nytorps gärde är skapat från grundläggande missförstånd:
• det ignorerar karaktär och kvaliteter i befintlig boendemiljö: rörlighet,
tillgänglighet, öppenhet, inga barriärer mellan privata och allmänna
områden,

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
DNR 2012-10147
SID 87 (142)

•
•

•

det försöker lägga till en ny modell för stadsplanering i konflikt med
den befintliga: fragmenterade grönytor och svårtillgänglighet,
det tillför en barriär mellan befintlig bebyggelse och Nytorps gärde som
ger ny bebyggelse en exklusiv tillgång till grönområdet som samtidigt
nekas den äldre,
det förvandlar det öppna grönområdet Nytorps gärde till en planlagd
stadspark med ökade bullernivåer och minskade rekreationsvärden och
säkerhet.

Kommentarer till "Samlade synpunkter till samråd" är att inga boende har känt
till någon "medborgardialog", att naturkänslan är central i området, att
Enskededalens boende, som i hög grad brukar västra Nytorps gärde, omnämns
knappt i programmet och att staden har tidigare tvingats betala boende för
exempelvis förlorad sjöutsikt och det är möjligt att detta förslag kan leda till
processer.
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Boende
Positiv till programförslaget. Att bygga på Nytorps gärde är helt rätt. Folk
använder gärdet främst för att ta sig från punkt A till punkt B på de grusgångar
som finns längs gärdets kanter. Gärdet är en underutnyttjad plats som behöver
utvecklas med både bostäder aktiviteter och gärna arbetsplatser
De höghus (16 våningar) som föreslagits skulle göra sig bättre bredvid Dalens
sjukhus som redan idag sticker ut/upp. Fler bostäder kan byggas från Dalens
sjukhus hela vägen upp till Nytorpsbadet. Bostäderna längs med Ystadsvägen
bör ändras till flerfamiljshus. Bygg en hundrastgård på gärdet. Med fler boende
i området kommer fler hundar. Att lägga överdäckningen av Hammarbyvägen
på en osäker framtid låter helt fel. Planera för en upprustning av
Hammarbyhöjdens centrum och gör Finn Malmgrens plats till ett utrymme där
de boende kommer i första rummet och bilarna får anpassa sig.
Boende
Bygg inte i Hammarbyskogen o inte en väg, vad menas med promenadstaden?
Boende
Att bygga på och tätt intill centrumanläggningen i Björkhagen är en dålig idé.
Anläggningen är en sammanhållen arkitektonisk helhet. Bygg istället på
tegelhusen på toppen av Halmstadsvägen, vid garagen på Halmstadsvägen och
vid garagen i backen från Falsterbovägen ned mot T-banan.
Boende
Bra att förtätning görs! Fler bostäder behövs, framför allt större lägenheter för
barnfamiljer som vill bo kvar i området. Grönområdena räcker till ändå,
speciellt med tanke på Nackareservatet. Större tyngd borde läggas på de östra
och södra delarna av Nytorps gärde vilka känns idag mörka och otrygga. För
boende kring gärdet är det en stor kvalitet att bara kunna "rinna" ut på gärdet
utan att passera en barriär i form av en bilväg, att kunna släppa barn fritt.
Höghus blir bara töntigt här. Förbättra fula och otrygga områden, som
Garagevägen (bör kantas av bostäder) och det otrygga gång och cykelstråket
från Garagevägen till Skärmarbrinks tunnelbana. Skapa trygga, befolkade,
halvurbana miljöer med bättre underlag för service.
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Boende
Spara Hammarbyskogen, ca 400 meter långt och endast ca 150 meter brett.
Hänvisa inte till Nackareservatet, dit kan varken dagisgrupper eller skolbarn ta
sig och känna sig hemma. För sjöstadsbor är det av mycket stort värde av att ha
en "grön lunga" i närheten som är en tillgång vid promenader och andra
utflykter.
Boende
Spara Hammarbyskogen, ca 400 meter långt och endast ca 150 meter brett.
Hänvisa inte till Nackareservatet, dit kan varken dagisgrupper eller skolbarn ta
sig och känna sig hemma.
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Boende
Projektet är helt fel. Det är oacceptabelt att förstöra en hel skog som används
av alla i området. Skogen är en “playground” för alla barn i området. Det finns
en fantastisk och komplex natur som påverkas av projektet. De flesta som bor i
närheten av skogen köpte sin lägenhet för att vara nära skogen och inte bli
störd och trafiken. Människor behöver gröna områden i närheten för att göra
fritidsaktiviteter. Skogen går inte att bygga tillbaks. Vägen som ska byggas för
att koppla till Hammarbysjöstad är helt absurd för den kommer att generera
mycket buller. Bygg bättre kommunikationer och fler affärer.
Boende
Boende som välkomnar förslaget på att bygga på Nytorps gärde och
Hammarbyskogen (ett frågetecken är vad som kommer hända med sankmarken
där både änder och små grodor plaskar runt) Det finns plats för flera grannar i
Björkhagen.
Boende
Boende som anser att området har stor potential och ser fram emot förbättringar som knyter området närmare staden.
Den redan dåliga trafiksituationen kommer att ytterligare försämras. Kapitalstarka personer flyttar in och de tar med sig en ökad biltrafik. Förslaget på en
väg ner till Hammarby fabriks väg är bra men ge den en anslutning till Hammarbyvägen, vilket gör att den då kan avlasta genomfartstrafiken till och från
Björkhagen och Kärrtorp.
Det finns ett stort behov av en förlängning av trafikstråket från globenområdet
som kommer på Sofielundsvägen till Malmövägen och Kärrtorp idrottsplats.
Bredda Fyrskeppsvägen som förlängs över fältet och knyts ihop med Ystadsvägen och Malmövägen. Alla som bor i Björkhagen samt norra Kärrtorp får då
en direkt trafikled till Nynäsvägen. Det verkar också ha varit tanken en gång på
femtiotalet eftersom vägen fortsätter en bit ner mot fältet och avslutas på ett
udda sätt. Förbjud godstransport uppför Skarabacken med de två förskolorna.
Cykelvägen från Tidaholmsparken saknar anslutning till Garagevägen och
cykelvägen som går mot globen över tunnelbanan.
Ett hus på Skarabacken 12-14 skär av/blockerar det gröna stråket som slingrar
sig hela vägen från Nytorps gärde parallellt med Lidköpingsvägen.
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Placera restaurang/Kafé/aktivitetshuset i den södra delen av poolområdet i anslutning till fältet. Denna placering gör att terrassen kommer perfekt i förhållandet till solen och byggnaden knyts ihop med poolen och dess rekreationsområde. Skapa ett multifunktionellt attraktivt område runt restaurangen och
kaféet. Nytorps gärde bör få en variation med olika gröna rum, en böljande
urban park. Förslag på aktiviteter är parkteater/amfiteater, skateboardpark,
klätterväggar, picknickområde, pulkabacke samt utrymmen för spontanaktiviteter.
• Fortsätt och planera bostäder i Hammarbyskogen efter
Hammarbyvägen ända fram till skidbacken.
• Hammarbyhöjdens centrum är tråkigt och behöver utvecklas
• En vacker, säker och belyst promenad- och cykelväg upp på
Hammarbybacken behövs.
• Husen efter Garagevägen innebär att det stora och vackra hälleberget
försvinner.
• Skapa cykelbanor i skogen för mountainbikes.
• Utveckla Nytorps gärdet i likhet med parkerna på
Kungsholmen/Kristineberg.
• Lilla sickla gård borde utvecklas med en restaurang och kafé.
Alternativt att det skapas en 4H-gård, ridklubb eller
sjöscoutverksamhet. Att det förekommer privat boende här gagnar inte
områdets utveckling
Förslår också att övergången/cykelbanan/promenadstråket från Garagevägen
till parken i Blåsut och vidare till Globen utvecklas och görs vackrare. Den
smala passagen har en avstickare upp till Skärmarbrinks tunnelbanestation som
inte hellre är en särskild trevlig passage.
Boende
Planarbetet skall avbrytas. Programförslaget saknar den primära utformningen
som kan få Hammarby Sjöstad att integreras med Hammarbyhöjden. Det
övertäckta deponiberget med Hammarby skidbacke måste bort för anslutningen
till både Nacka reservatet och den "Gröna korridoren". Platsen är attraktiv att
bebygga och bebyggs förslagsvis med höghus för bostäder.
2 boende
Boende som menar att den förtätning som hittills gjorts vid Nytorps gärde har
varit lyckad. Husen har i skala och placering anslutit till grundidéerna för den
ursprungliga stadsplaneringen. Det som nu föreslås är något helt annat. Husen
söder om Paternostervägen blir inklämda och avskärs effektivt från kontakten
till Nytorps gärde.
Biltrafik prioriteras i förslaget på Nytorps gärde på bekostnad av cykel- och
gångtrafik. Att kalla nya genomfartsleder för en inramning är närmast komiskt.
Lösningen borde vara att lägga de nya gatorna mellan de nybyggda husen och
befintlig bebyggelse och att förse husen med några mindre återvändsgator som
sticker in från väster och öster. Mellan dessa mindre lokalgator kan det då
öppnas en fredad gång- och cykelzon speciellt viktig för barn.
Vid en förtätning måste rimlig hänsyn tas till de som redan bor i området.
Många har flyttat hit just för att de sökt öppenheten och kontakten med
grönområdena.
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Det finns en överdriven tro på att den täta rutnätsstaden är attraktiv i sig. Olika
förorter har byggts med olika ideal och de ser därför väldigt olika ut. Att i
efterhand likrikta deras uttryck är ingen bra idé. Hylla hellre mångfalden. Låt
förtätningen ta hänsyn till de speciella kvalitéer som återfinns just här.
Boende
Programmet får ses som ett kapitalt misslyckande som inte bara kommer att
missgynna befintliga boende i området utan även förstöra värden av riksintresse
för alla framtida generationer stockholmare och svenskar. Att skövla skogsområdet
till förmån för några hundra bostäder är kortsiktigt. Att eliminera
Hammarbyskogen kommer i realiteten att stänga in Årstaskogen och isolera den
ekologiskt. Programmet strider mot Stockholms stads Miljöprogram för år 201215, "Den gröna promenadstaden”.
Programförslaget är otidsenligt och omodernt då det inte tar hänsyn till behovet av
de ekosystemtjänster som naturen bidrar med. Träd rensar luften, sänker
temperaturen och tar upp farliga miljögifter. Områden som Hammarbyhöjden bör
bevaras och nybyggnation ska ske sparsamt och utan att ta större grönytor i
anspråk.
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Södra länkens tunnel mynnar ut strax norr om Hammarbyskogen. Här planeras
en skola för 1000 barn. Har miljön där dessa barn kommer att vistas
utvärderats?
Att öppna upp Kalmgatan för genomfartstrafik vore olyckligt både
säkerhetsmässigt och funktionsmässigt och skulle skapa påfrestande problem
för boende längs gatan med också förhöjd säkerhetsrisk för de många barn som
vistas och bor på Kalmgatan. I stället föreslås en cykel- och gångväg som leder
vidare vid gatans slut. Detta skulle även ligga i linje med stadens mål att minska
bilberoende och gynna cykeltrafik.
Boende
Fokus på planarbetet bör vara ännu mer på förtätning av befintlig bebyggelse.
Pallandergatan västliga ände mot Olaus Magnus väg bör få en genare sträckning så att ett nytt kvarter skapas i korsningen Olaus Magnus väg och Hammarbybacken. Även markytan i korsningen Hammarbybacken/Hammarbyvägen bör bebyggas så att kopplingen till kvarteret Mårtensdals blir tydligare.
Nytorps gärde tål ytterligare bebyggelse i kanterna. Både Björkhagens och
Hammarbyhöjdens centrumområden bör förstärkas med mer lokaler för butiker
och verksamheter, mer cykelparkeringar och mindre plats för bilar.
Boende
Det är de ekosystemtjänster som Hammarbyskogen och Nytorps gärde erbjuder
vår stad som måste bevaras. Gröna ytor som försvinner kan inte tas tillbaka.
Programförslaget bryter mot Stockholms stads rådande miljöprogram (20122015) och mot Den Gröna Promenadstaden. Brf Sjöfararen blir granne med en
25 meter bred bilväg som kommer att medföra buller, avgaser och dessutom en
otrygg hemmiljö för barn som bor i området. Infrastruktursatsningar ligger
långt fram i tiden. Kapaciteten för Gröna Linjen mot Skarpnäck är redan nådd.
För boende i Hammarbyhöjden är detta ett stort problem redan i dagsläget.
Boende
Boende som protesterar mot planerna på att ytterligare bebygga Nytorps gärde.
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Boende
Tänk om när det gäller bebyggelse på Nytorps gärde. Sverige har större delen
av året lågt stående sol. Våra få gärden i staden är underbara att promenera på
vintertid för att solen når dem. Med vägar på gärdet försvinner den lugna
picknickoasen som gärdet erbjuder idag. Mellan badet och ”allaktivitetshuset”
blir det bara ett litet rum kvar. Bifogat bild.
Boende
Förslaget bryter mot Stockholms Stads Miljöprogram för åren 2012-2015 och
mot”Den gröna promenadstaden”. Om skogen bebyggs och om det därmed
dras en bred bilväg därigenom bryter staden mot FN:s konvention om barnens
rättigheter. Av skogen behålls enbart Solberget och Lejonberget. Dessa
områden räcker inte som yta för alla barn i Hammarbyhöjden samt Sjöstaden.
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Boende
Bygg inte på Nytorps gärde. Lämna denna gröna mötesplats och oas i fred.
Nytorps gärde ligger i Skarpnäck. Endast de mindre delar av gärdet som ligger
inom Björkhagen och Hammarbyhöjden kan tas med. Programförslaget är i
konflikt med områdesanalysen och föreslår både mycket bostäder och vägar på
Nytorps gärde. Det som förhindrar koppling/förbindelse mellan olika stadsdelar
är barriärer. Grönområden är aldrig barriärer. Större vägar, järnvägar och
vattendrag är det däremot. Sådana finns inte vid Nytorps gärde. Att ta bort den
ena gångtunneln för att ersättas av ett övergångsställe är en säkerhetsrisk. En
planskild GC-passage är klart motiverad för barns och äldres rörelsefrihet vid
Nytorps gärde.
Boende
Boende som inte vill ha en förskola utanför sina fönster i stället för den grönyta
som finns där i dag. Det finns bättre områden att bygga på. Bygg förskolan i
anslutning till det 8-10 våningshus som planeras på "andra sidan" dagens
cykelväg (bredvid där dagens förskola ligger idag). Detta område har en större
yta och "stör" dessutom ingen i de närliggande fastigheterna eller placera
förskolan vid dagens servicestation, alltså på andra sidan av den bilväg som
planeras att byggas (i höjd med poolområdet).
Boende
Behovet av bostäder i Stockholm kan inte rättfärdiga ett projekt som
nonchalerar och vanställer de värden och kvaliteter som finns i den
berörda miljön. Detta är särskilt relevant när de planerade bostäderna
ska byggas i grönområden. Projektförslaget för Nytorps gärde
• ignorerar karaktär och kvaliteter i befintlig boendemiljö,
• försöker lägga till en ny modell för stadsplanering i konflikt med
den befintliga
• tillför en barriär mellan befintlig bebyggelse och Nytorps gärde
som ger ny bebyggelse en exklusiv tillgång till grönområdet
som samtidigt nekas den äldre bebyggelsen,
• förvandlar det öppna grönområdet till en planlagd stadspark med ökade
bullernivåer och minskade rekreationsvärden och säkerhet
Förslag
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• Förläng samrådstiden och stärk helhetssynen, genom att integrera flera
kompetenser, nå barn och ungdomar och öka medborgarnas reella
inflytande på utvecklingen.
• Minimera markanvändning av naturlik mark på Västra Nytorps gärde för
att behålla utvecklande, rekreativa och trafikfria utemiljöer för barn (och
för vuxna). Vardagens grönområden är mer långsiktigt hållbara än
anläggningar för idrott.
• Planera Nytorps gärde utifrån ett grönt område och inte en hård geometrisk
stadsmodell.
• Undvik funktionsindelningen av gärdet och dess omvandling till en
stadspark.
• Förtätningen borde läggas vid befintliga vägar såsom framför Dalens
sjukhus, den västra kanten på parken längs Åstorpsringen, ovanpå SLgaragen, norra Nytorps gärde med dagvattenledningen (lågt nyttjat område
idag) samt på en lång överdäckning av Hammarby Fabriksväg.
• En grundlig bedömning bör göras av både utnyttjandet av Nytorps gärde
och vad som innebär en hållbar förtätningsgrad med tanke på bil-, cykeloch kollektivtrafik. Dessa viktiga parameter bör vägleda planeringen redan
i tidigt skede.
• Inför andra 'variabler än bara den ekonomiska (vinst)aspekten, dvs. kvalitet,
hållbarhet, mångfald och kreativitet.
• Kompensera ekonomiskt de nu boende om deras lägenheter minskar i värde
till följd av byggprojekten.
• Överdäcka en längre sträcka av Hammarby Fabriksväg, både för att öka
kontakten mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden och för att
kunna bygga fler bostäder.
Boende
Boende som skulle vilja se ett större fokus på kvalitet, hållbarhet, mångfald,
folkhälsa och kreativitet i stadsplaneringen för Nytorps gärde. Med det nya
förslaget kommer grönskan och områdets karaktär att försvinna. Resultatet blir
en stadspark omgiven av bilvägar och täta hus. All naturlik mark på Nytorps
gärde borde bevaras för att behålla rekreativa och trafikfria utemiljöer för barn
och vuxna. Förtätningen bör läggas vid befintliga vägar, för att ta ett minimum
av gärdet i anspråk. Genomfartsgatan mellan husen i Paternostervägen 54-66
måste tas bort ur förslaget.
Dalen och Kärrtorp nämns inte i programmet, trots att de boende där använder
Nytorps gärde - inte minst den västra delen som helt kommer att bebyggas. En
bedömning av utnyttjandet av Nytorps gärde med siffror på den nuvarande och
föreslagna förtätningsgraden måste göras. Denna utredning borde sedan
vägleda planeringen så att en hållbar förtätningsgrad inte överskrids.
Programförslaget är utarbetat för att vara billigt och enkelt genom att bebygga
park och naturmark som ägs av staden. SL:s depå eller platsen framför Dalens
sjukhus med parkering, anges som komplicerade att bebygga då det inte är
stadens mark. Samma gäller platsen för dagvattenledningen, som skulle bli för
dyr att flytta på.
Boende
Det är en omöjlig ekvation att ta bort grönområden samtidigt som man säger att
visst är det fördelar med att bygga där det finns skolor, butiker,
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kommunikationer färdigställda men det gäller då att, t ex tunnelbanan är
anpassad till den nya större mängden trafikanter. Redan idag är linje 17
överfylld under rusningstimmarna. För den nya gatan som byggs bakom Sten
Bergmans väg ner mot Hammarby sjöstad är prognosen totalt 1000 fordon per
dag. Som blivande smitväg samt avlämnande av barn till skolan så känns
prognosen underestimerad. Antalet trafikrörelser kommer kraftigt överstiga
prognosen. Gatunätet ska erbjuda en trafiksäker miljö. Skolan bör placeras på
den sida där bebyggelsen är föreslagen. Bygg bara fram till den befintliga väg
som går upp till Hammarbybacken. Att därmed inte ha en genomfartsgata utan
begränsa gatan till att löpa från Hammarby fabriksväg upp till en ny vändplan.
Genom denna ändring minskas biltrafiken. Behåll Indianparken.
Programförslaget verkar vända sig mycket till boende i Hammarby sjöstad.
Boende
Ordförande i Lokala Hyresgästföreningen Rönnbärsgården motsätter sig
byggplanerna på Nytorps gärde. Genom att bygga bort allt grönt försvinner
hela känslan av att befinna sig i natur. Genom att bygga mest på dalensidan
förskjuts tillgången till gärdet. Hammarbyhöjden Björkhagen och Kärrtorp har
direktkontakt med Nackareservatet. Dalen har bara Gärdet. Bygg i stället
ovanpå en överdäckning av Nynäsvägen. Det skulle bygga ihop området och ta
bort en av de fulaste otrevligaste platserna i Stockholm.
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Boende
Boende som oroar sig för att Kalmgatan ska bli genomfartsgata.
Hus med 7 våningar blir alldeles för höga med befintlig stadsbild, upp till 5
våningar är okej.
Boende
Förtäta Hammarbyhöjden, Björkhagen och Nytorps gärde. Förslaget ser vettigt
ut. Vill bo i området.
Boende
Gör Finn Malmgrens plan till torg med uteserveringar och torghandel. I stället
för punkthus närmast Hammarby fabriksväg bygg flera "smalhus" om 4
våningar så många det bara går. Nere vid tornet på Kalmgatans slut hoppas jag
det byggs det högsta huset i staden. Bevara Hammarbyskogen men gör den mer
parkliknande då skulle den användas ännu mer.
Boende
Visar idéskisser på Nytorps gärde och gångbro mellan Olaus Magnus väg och
Gullmarsplan.
Boende
Nytorps gärde bör vara kvar, denna stora ljuvliga öppna gräsyta. Byggandet av
bostäder görs nu i blåsutområdet men inga mataffärer?
Boende
Vill att byggnationerna i söderförort och Hammarby/Björkhagen i synnerhet
bromsas upp helt och hållet. Att bebygga Hammarbyskogen och att göra
Kalmgatan till en genomfartsgata skulle förstöra området totalt. Ett rikt djurliv
finns i skogen, hundägare promenerar, joggare, många barn leker, dagisgrupper
rör sig. En förskola ligger precis vid Kalmgatan, inte bra att göra den gatan till
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smitväg. Att hitta parkering för sin bil tar redan nu mycket lång tid.
Tunnelbanan har sprängfullt i vagnarna.
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Boende
• Den nya grundskolan intill Hammarbybacken förstör möjligheter till
träning och friluftsliv i naturmiljö vid backen.
o Titta på alternativ som att bygga ut Hammarbyskolan (södra och
norra).
• Säkerställ generellt gröna stråk
o Bygg ekologiskt, planera för kollektivtrafiken, lånecyklar,
bilpooler, planera för/inför avgifter för parkering på områdets
gator.
• Säkerställ att gångtrafikanter och cyklister kan ta sig fram på den nya
vägen genom skogen. Förbjud parkering på gatan.
• Skulle det vara möjligt att dra den nya vägen ut på vägen som går till en
bostadsrätts parkeringshus? och slippa dra väg bredvid fotbollsplanen.
Fler parkeringsplatser i parkeringshus (under mark)?
• Bevara och restaurera Indianparken - Mycket populär.
Boende
Mycket bra initiativ att renovera och bygga ut Nytorpsbadet, det är verkligen
populärt, och inte bara för de boende i området utan på somrarna vallfärdar det
folk till badet från hela stan och gatorna runt om i vårt område är fulla med
bilar. Ett förslag skulle kunna vara att börja ta parkeringsavgift i området!
1. Bygg inte mer nya bilvägar än vad som verkligen måste till för att man ska
ta sig till dessa nya hus.
2. Ordna med en hundrastgård på gärdet.
3. Planera även in lokaler för service, som butiker, restauranger och kaféer.
Boende
Programförslaget är bra. Positivt med höga hus på Nytorps gärde och
sammanlänkningen av Hammarbyhöjden och Sjöstaden. Olyckligt och
otidsenligt med genomfart för bilar mellan Hammarbyhöjden och Sjöstaden.
Bygg hellre vändplaner utanför skolan och prioritera överdäckningen av
Hammarbyvägen. Ett parkeringstal på 0,6 bilar/lgh är för högt. Bygger vi för
bilar får vi fler bilar. Inför istället boendeparkeringar. Planera för arbetsplatser
vilket skulle ge bättre service till de boende samt minska tryck på
kollektivtrafik. Planera för inhägnade hundrastgårdar. Markerade cykelbanor
bör finnas längs med hela stråken. Prioritera en upprustning av Finn
Malmgrens plan för en naturlig träffpunkt för boende i området.
Boende
Boende som är emot exploateringen av Hammarbyskogen med bostäder, skola
och bilväg. Staden går emot ett av sina egna beslutade miljömål, och bygger
bort en viktig och unik skog till förmån för ett litet antal bostäder. Det finns få
gamla skogar kvar och de ska skyddas. Hammarbyskogen är en gammal unik
skog med speciella arter som bör skyddas, inte asfalteras och ersättas med
anlagd park. Skogen hyser ett ekologiskt viktigt samband mellan Årstaskogen
och Nackareservatet. Att bygga här innebär oåterkallelig skada. Nederbörden
kan inte tas upp i bebyggd mark med asfalt och betong. Denna plan tar enbart
hänsyn till människor som vill flytta in till området – ekonomiskt starka
personer – inte de som redan bor här. För att nå Nackareservatet krävs förmåga
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att ta sig uppför eller nerför backar, vilket utestänger många från att komma ut
till skogen. Bilister gynnas framför gående, cyklister och barn.
Boende
Bevara grönområden. Förslaget bryter mot Stockholm stads Miljöprogram för
åren 2012-2015. Nytorps gärde är en unik och trygg plats som är särskilt
attraktiv för rekreation, sociala och kulturella aktiviteter. Det är viktigt att barn
har tillgång till dessa grönområden då skogen och grönområden används inte
bara för att leka på/i utan även i pedagogiskt syfte då många skolor och
förskolor bedriver undervisning utomhus.
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Boende
Ta hänsyn till det K-märkta vita huset i Björkhagen. Att ytterligare rama in det
förtar hela intrycket av huset och dess omgivning. Så skrota planerna och titta
på andra förslag som inkommit från boende i huset. Kollektivtrafiken är
undermålig med packade tåg i rusning. Vägnätet är inte anpassat för framtiden.
Boende
Förslaget bryter mot Stockholms Stads Miljöprogram för åren 2012-2015 och
mot ”Den gröna promenadstaden”. Hammarbyskogen är klassat som
”ekologiskt särskilt betydelsefullt” och har mycket viktiga spridningsvägar och
värdekärnor. Skogen används av barn både från Hammarbyhöjden samt också
från Hammarby sjöstad. Om skogen bebyggs och om det dras en bred bilväg
därigenom bryter staden mot FN:s konvention om barnens rättigheter. Vägen
bryter av det viktiga spridningssambandet mellan Nackareservatet och
Årstaskogen. Om skogen tas bort så kommer avståndet till grönområden bli
mycket längre vilket ger försämrad möjlighet till fysisk aktivitet och det kan
framkalla stress. Nytorps gärde fungerar som en grön lunga och måste sparas
för att kunna möta kraven från en tätare bebyggd omgivning och sparas till
kommande generationer.
Boende
Förslaget innehåller många intressanta planer för bostäder och utveckling av
området. Ytterligare att tänka på:
- Ny busslinje från t-banan vid Willy Brants park i Hammarbyhöjden till
tvärbanan i Hammarby sjöstad.
- Enbart tillåta busstrafik genom Hammarbyskogen.
- Gärna nya hus – men inte 16 våningar.
spara delar av den äldre tegelbyggnaden/tvätteriet vid Fyrskeppsvägen 65 och bygga om den till en blandning av bostäder och allaktivitetshus,
- Björkhagens centrum går att förtäta och göras mer levande om man inte
skymmer Georg Varhelyis skivhus.
- Bra idé med t-baneuppgång vid Halmstadsvägen
Boende
Nytorps gärde är en underbar 'lunga' mitt i ett redan tättbebyggt område.
Genom en stark invandring till vår stad kommer vi oupphörligt att bli fler, och
behöver närhet till grönområden, för att träd och grönska renar luften. Det är en
stor samhällsekonomisk vinst att låta boende i gärdets närhet få fortsätta med
alla de olika aktiviteterna. Friskvård är den bästa besparingen för samhället.
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Boende
Protesterar mot planerna att bygga bort Hammarbyskogen och bygga till en
bilväg genom hela området. Hammarbyskogen har betydelse för den biologiska
mångfalden och har viktiga spridningsvägar och värdekärnor. Skogen behövs
som en lunga och som motvikt mot trafiken. Om skogen bebyggs försvinner
barnens naturliga kontakt med djur och natur. Det blir mer utsläpp från bilarna
och risken med olyckor ökar. Bygg bostäder på andra sidan Hammarby
fabriksväg.
Boende
Det är viktigt att Nytorps gärde och Hammarbyskogen bevaras och att ingen
bilväg byggs där. Förtäta istället med fler hus i de områden där det redan finns
bebyggelse. Bygg varken bostäder eller verksamheter på Nytorps gärde längs
med Ystadsvägen, nedanför Fyrskeppsvägen och Paternostervägen eller på den
västra delen av gärdet som vetter mot Dalens sjukhus.
Bygg bostäder i stället:
• där restaurangen ligger i korsningen Fyrskeppsvägen/Söderarmsvägen,
ett trevåningshus med restaurang, tvättstuga mm i bottenvåningen
skulle kunna byggas där.
• vid Dalens sjukhus, öster om parkeringen och sydost om där det idag
finns gräsmattor och buskage, alltså sydväst om Sofielundsvägen/Åstorpsringen, områden som idag inte nyttjas särskilt mycket, lite högre
hus med försklor i bottenvåningen. Där det idag ligger en envånings
ungdomsgård/öppen förskola skulle det kunna byggas ett högre hus
med dessa verksamheter i bottenvåningen.
• i området bredvid och i "Peters park" på Halmstadsvägen/Ystadsvägen
skulle det kunna byggas ett trevåningshus med parklek och förskola i
bottenvåningen. Kan ju vara smart om verksamheterna delar på vissa
lokaler och utemiljöer eftersom de nyttjas delvis olika tider på dygnet.
• mellan Kärrtorps gymnasium och tunnelbanan, det skulle också öka
tryggheten att promenera där, speciellt när det är mörkt.
• på Söderarmsvägens krön söder om Kärrtorps gymnasium där det idag
finns en veckoparkering skulle det kunna byggas ett punkthus med
förskola i bottenvåningen.
• på Holmögaddsvägen öster om Skarpnäcks skola där det idag finns en
veckoparkering skulle det kunna byggas ett bostadshus.
• på Kärrtorpsvägen i centrum där idag förskolan Pärlan ligger skulle det
istället kunna ligga ett bostadshus (tror det är planerat sedan länge).
• på Lågskärsvägen där det idag ligger 2 tvåvåningshus. De skulle kunna
utökas med lika många våningar som punkthusen har.
Boende
Den gröna kilen vid förkastningsbranten mellan Hammarby sjöstad och
Hammarbyhöjden får absolut inte bebyggas eller däckas över, ett område som
är oerhört viktigt för djur och natur
Boende
Bevara naturen och skogen. Många barn leker i skogen både sommar som
vinter. Det är viktigt med den natur som inte är tillrättalagd. Att ta ner
Hammarbyskogen och bygga en väg är inte försvarbart och ett beslut som går
emot stadens miljöprogram. Hammarbyskogen är en viktig plats för hela det
ekologiska samspelet mellan människor, djur och växter.
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Boende
Förslag:
• förbjud lösa hundar på gärdet och bygg en stor inhägnad för rastning
• bygg en separat cykelbana rätt igenom gärdet där de som vill cykla
riktigt snabbt kan göra det, en slags express cykelbana.
• se till att det finns affärer, fik i bottenvåningarna på de nya hus som
byggs
• se till att förbindelsen mellan Björkhagen och Hammarbysjöstad består
av både bilvägar, gångbanor och separata cykelbanor. Viktigt att det
återigen finns affärer och fik i bottenvåningarna på husen längs med
förbindelsen.
• förbindelsen mellan Hammarbyhöjden och Globen känns farlig och ser
hemsk ut, måste åtgärdas.
• Nytorpsbadet kan ge plats åt de populära Food Trucks.
Boende
Avstyrker förtätning av Björkhagens centrum. Det vita huset är ett fantastiskt
landmärke med stort arkitektoniskt värde. Trist om kommunhuset skulle
byggas på och skymma den unika fasaden.
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Boende
Många ser positivt på utvecklingen. Det ska byggas tät stad. Inte bara bostäder
utan kaféer, barer, butiker, kontor insprängt i kvarteren. Bygg tätt så att
bostadsbristen kan lösas, grönområden sparas och kollektivtrafiken blir det
bästa sättet att färdas.
Boende
Protesterar mot programförslaget. Kalmgatan kan omöjligt bli en genomfartsled och förbindas med en ny 25 m bred väg som ni planerar bygga, (och förstöra Hammarbyskogen). Programförslaget förstör den naturliga kopplingen
mellan Hammarbyskogen och Årstaskogen, försämrar luften samt riskerar
framtida översvämningar i Hammarby sjöstad. Hammarbyskogen nyttjas flitigt
av många. Bygg bostäder i slakthusområdet istället och satsa på billiga lägenheter för ungdomar samt billiga hyresrätter. Förstör inte närmiljön för barnen
genom att exploatera och bygga dyra bostadsrätter.
Boende
Det ska inte byggas något på Nytorps gärde, eller göras någon urban park.
Lämna Nytorps gärde ifred. Det är märkligt att Nytorps gärde ingår i
områdesanalysen och i program för Hammarbyhöjden och Björkhagen.
Nytorps gärde tillhör till c:a 95 % Kärrtorp och bör lyftas ut ur programmet.
Sabotera inte den platta grönytan som är så populär och används så flitigt av
personer i alla åldrar i alla årstider och är en social mötesplats för rekreation.
Programmet tar inte hänsyn till Miljöprogrammet. Det som förstörs idag av
våra viktiga naturområden kommer aldrig att kunna återställas utan är förlorade
för alltid. Den lilla plätt som blev kvar skulle bli nedsliten väldigt fort med
tanke på hur många som använder gärdet alla årstider, personer i alla åldrar,
från barnvagnar till personer med rullator och rullstol.
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Boende
De höga husen passar inte alls in i omgivande bebyggelse. Hälften av
våningarna= 8 våningar, bara det skulle vara för högt. I Björkhagens centrum
bör ny bebyggelse endast ligga på ena sidan på Malmövägen där hus redan
finns. Hus mellan tunnelbanespåret och Malmövägen förefaller omöjligt och
husen skulle ta bort vyn med björkar och träd mot Nacka naturreservat som
syns redan vid tunnelbaneperrongen.
• 2 höghus på 16 våningar, som 2 torn är helt malplacerade på Nytorps
gärde. Förstör hela områdets karaktär och ger för mkt skugga omkring.
• Att dra två nya vägar längs med det som blir kvar av Nytorps gärdet
västra del är helt ologiskt om man vill att gärdet ska vara ett
rekreationsområde.
• Personer med funktionsnedsättning vill flytta till dessa hus för att bo
nära gärdet. Det gör det möjligt för dem att lätt kunna ta sig ut till
grönområden själva.
• Bygg hus på parkeringen vid Dalens sjukhus istället.
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Boende
Höghusen vid gärdet är en absurd idé. Hur harmonierar de med omgivningen.
En naturligare plats skulle i så fall vara intill befintliga höghus som det i
Björkhagen eller intill Dalens sjukhus.
Boende
Flyttade inte till detta paradis från stan för att denna del skulle bli en stenstad.
Skogen och träden ger hela staden syre. Bygg bostäder i slakthusområdet,
skippa tanken med ett IKEA där inga parkeringar finns, den perfekta platsen
för bostäder. Inga skogar som måste skövlas. Bygg på höjden på befintliga hus
i stället för på brädden. Ta ansvar för vår miljö och luft.
Boende
Vill ha kvar området som betyder mycket för rekreation, livsglädje, trivsel och
för syrets skull som påverkar alla, även djur.
Boende
Ingen skrivelse (tomt).
Boende
Låt Nytorps gärde vara stort och grönt och till för alla söder om söder. Nytorps
gärdes kvaliteter är dess storlek och avsaknad av biltrafik. Och förtydliga
entréerna till Nytorps gärde. Skylta från tunnelbanestationerna så invånarna
hittar hit. Förslaget vill göra innerstad i en stadsdel som planerades utifrån
idéer om att naturen skulle vara en del av staden. Gator med trottoarer och hus
med innergårdar är det som förespråkas av färgstarka arkitekter och av
lobbygrupper. Gränsen mellan privat och offentligt är diffus, vilket inte är så
populärt, i stadsplanering just nu. Just otydligheten är kvalitén. Förtäta på det
försiktiga sätt som gjorts tidigare. Förtäta längs befintliga gator och vägar.
Förtäta längs Sparrmansvägen, Garagevägen och Åstorpsringen. Bygg på
marken runt Dalens sjukhus
Boende
Bevara Hammarbyskogen. Det som ger några hundra en bostad försämrar
livskvalitén och vardagen för flera tusen boende i Hammarbyhöjden och dess

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
DNR 2012-10147
SID 99 (142)

närområden. Stockholm ska profilera sig som en grön stad. Lösningen är att
bygga nya ”Hammarbyhöjden”, nya gröna bostadsområden.
Boende
Spara skogen som den är idag. Denna miljö är avundsvärd.
Boende
Byggnation längs Malmövägen i Björkhagens centrum kommer att förstöra
områdets karaktär snarare än att tillföra något positivt. Ett bostadshus där
gångvägen upp mot tunnelbanan nu ligger förstör promenadvägen, med både
berg, träd o grönt o med tunnelbanelinjens tåg o station som fond i bakgrunden.
Baksidan på huset hamnar precis jämte spåret viket gör både balkonger o
öppna fönster en direkt olämpligt ur boende/trivselsynpunkt. Vidareutveckla
hellre delar av Nytorps gärde.
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Boende
Boende som önskar att gärdets unika öppenhet bevaras. Bygg inga stängda
kvarter. Undvik bilvägar direkt på gärdet. Motverka smitvägar och onödig
biltrafik Låt trafiken komma in från två håll och stäng av på mitten – med en
rejäl och tydlig gångväg som ger barn och andra en säker passage ut på gärdet.
Lägg en eventuell bilväg parallellt med Paternostervägen mellan de befintliga
husen och de nya, så väg direkt i anslutning till Gärdet. Undersök möjligheten
att avstå från en ny väg utmed Fyrskeppsvägen. Ta hänsyn till befintliga
boende i området
Boende
Gatan mellan Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad från Finn Malmgrens
väg till Hammarby Fabriksväg kommer att stänga av barnen från de lekplatser
vid fotbollsplan och Indianparken som används mycket frekventerat. Gör inte
den nya vägen genomgående. Stäng den på varsin sida om den nya skola som
byggs. Det är bra att nya bostäder byggs i området.
Nytorps gärde används på vintern för skidåkning från bostadsområden i
Enskededalen, Hammarbyhöjden och Kärrtorp, via Kärrtorps idrottsplats ut i
Nackareservatet. Det är väldigt viktigt att obrutna stråk får finnas kvar som
möjliggör passage utan blockeringar. Det går säkert att ordna med genomtänkt
och bra planering av de nya bostäderna som för övrigt välkomnas.
Boende
Den yta som används som picknicksområde kommer att skuggas av det stora
huset, och att det kommer kännas instängt. Det förändrar karaktären runt
gärdet. Önskar att badet fick en 25 meters bassäng för motionssim. En å ute på
det stora fältet skulle innebära att den stora ytan skärs av, inte barnvänligt.
Boende
Att bygga högt vid Nytorps gärde är helt fel. Det kommer att förändra områdets
karaktär. Området ska ge en känsla av öppenhet Risken är också stor att huset
kommer att skugga fältet - just den biten som vi ska spara för reakreation och
umgänge. Önskar en solstudie.
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Boende
Skövla inte Nytorps gärde. Grönområdet används flitigt, en lunga för
människor i närområdet och behövs ännu mer när fler flyttar in. Viktigt för alla
barn, ungdomar, familjer och äldre för såväl kropp som själ.
Boende
Detta förslag förstör praktiskt taget hela den fantastiska miljön här ute. Det
måste väl ändå finnas en bättre plats att bygga fler lägenheter på.
Boende
Boende som inte vill ha förtätning.
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Boende
Befintliga värden i de områden som drabbas är viktigare än förtätning.
Befintliga boende erbjuds sämre miljö som en konsekvens av förtätningen.
Förtätning i Hammarbyskogen och Nytorps gärde har ett par positiva effekter,
ett antal människor bereds bostäder, arbetstillfällen ges under byggnadstiden
och staden skapar underlag för mer skatteintäkter. Arbetstillfällen ger dock
endast en kortsiktig effekt. Kollektivtrafiken och infrastrukturen är
underdimensionerad och kommer att över en 30 års period vara det. Inom en 10
års period kom-mer hybrid eller el-bilar vara på den nivån att koldioxidfrågan
är betydelselös i diskussionen. Ogillar att på obebyggd mark först etablera en
förskola för att sedan bygga ett flerbostadshus, ett höghus. Byggnadsplanerna
vid Björkhagens tunnelbanestation bör redovisas tillsammans
Hammarbyskogen och Nytorps gärde.
Stadsbyggnadskontoret anger 0,6 bil per ny lägenhet för Hammarbyskogen och
Nytorps gärde. Hur absorberar staden dessa?
Boende
Förslaget innebär ny bilväg ner till Hammarby Fabriksväg och ett stort antal
bostäder på mark med störst naturvärden och lämnar "skräpmarken". Dra i
stället den nya bilvägen så långt norrut som möjligt. Bygg bostäder längs den
vägen, med eventuella stickvägar, och låt det bli ett grönområde eller en park
mellan nuvarande Hammarbyhöjden och det nybyggda.
Boende
Förstör inte den miljö som gör området så attraktivt att bo i. Bygg hus i 3-4
våningars höjd, inte 16-våningar, och bevara områdets värden. Med
Nackarservatet rätt runt hörnet behövs inga stora öppna gräsytor utan hellre
små parkområden med träd, bänkar och utrymme för lek och samvaro.
Boende
Programförslaget för Hammarbyhöjden och Björkhagen ä ett motsatsernas
dokument. Förslaget redovisar de olika positiva värden som finns kopplat till
de naturområden programmet omfattar samtidigt som förslaget tydligt syftar
till att rasera just dessa värden. Föreslår ett kraftfullt omarbete av programmet
där hänsyn tas till de naturvärden, avseende Hammarbyskogen, som programmet visserligen konstaterar men inte skyddar.
Kopplingen till målet om 140000 nya bostäder i Stockholm är inte relevant.
Ska vi bygga bort bostadsbristen så duger det inte med förtätningar och skövlad
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närförortsskog. Det krävs helt nya bostadsområden. 140000 nya bostäder motsvarar en av Sveriges större städer (Norrköpings kommun har c:a 130000 invånare). Ett nytt bostadsområde av denna storlek borde kunna bära kollektivtrafik
och annan offentlig service.
Hammarbyhöjden är en grön stadsdel på gångavstånd till innerstaden. Blandskogen är resultatet av hundratals år naturlig utveckling och kan inte ersättas.
Ett nedlagt dagis kan öppnas. En felvänd fotbollsplan kan vändas men en skövlad skog kan aldrig återställas. Det beslut som fattas går inte att göras ogjort.
Sannolikt så är det verkliga skälet till viljan att knyta ihop stadsdelarna resultatet av en planeringsmiss beträffande Sjöstaden. Sjöstaden behöver ytterligare
skolor och om ny bilväg skapas kan sjöstadsfolket åka bil upp till höjden med
sina skolbarn. Det handlar om fler skolor och dagis för Sjöstadens unga.
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Boende
Programförslaget är i stora delar utmärkt och mer kan göras. Bygg på en större
del av gärdet, spara badet och en viss yta runt detta för att skapa en stadspark. I
sydvästra delen: Bygg samman punkthusen i nordvästra delen: Mycket bra gatustruktur och bra placering av hus i kvarter, men våga bygga riktig kvartersstad och slut kvarteren. Hammarbyskogens närhet till Nackareservatet gör att
de flesta söker sina skogspromenader och rekreationsupplevelser där istället,
vilket gör nybyggnation i Hammarbyskogen lämpligt, då även dessa nya bostäder får nära till grönområden i Nackareservatet. Dalens allé skulle kunna
öppnas för biltrafik och bli en vanlig stadsgata som ansluter i båda ändar mot
befintlig infrastruktur.
Boende
Använd inte detta område för bostadsbyggande. Med förändring av klimat och
med mycket regn, så behövs den skogsmark som har möjlighet att dels avge
syre, dels ta upp det överskott av vatten vid kraftiga regn. Byggs det så
kommer det inte att finnas någon backup. Hammarbyskogen är inte bara för oss
i närområdet utan även för hela Stockholm. Bygg på höjden istället. 6-7
våningar borde gå att bygga överallt, det går ju bra i City och bygg
vindsvåningar på befintliga hus.
Boende
Bygg gärna bostäder i Hammarbyhöjden, Björkhagen och Stockholm– men
bygg inte på grönyta. Låt den långsiktiga ekonomin gå före den kortsiktiga. Det
finns ingen ångerknapp när de gröna ytorna väl är bebyggda. Den biologiska
mångfalden är en livsviktig ekosystemtjänst. Gratis idag, men mycket kostsam
om ekosystemtjänsten upphör att fungera. Människors hälsa förbättras vid
närhet till natur och grönytor. Ju mer hårdgjord yta desto mer dagvatten och
översvämningar. Inga förbättringar av kollektivtrafiken föreslås trots att
förtätning oftast motiveras med att biltrafiken ska minska.
Boende
Programmet är oacceptabelt och otidsenligt. För ett hållbart och framtida
Stockholm är det enda rimliga att Hammarbyskogen och Nytorps gärde
skyddas och omvandlas till naturreservat.
- En väg genom Hammarbyskogen bryter av det viktiga spridningsområdet
mellan Nackareservatet och Årstaskogen
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- Vägen genom Hammarbyskogen innebär ökat antal bilar i området med
ökade utsläpp av farliga miljögifter och partiklar
- Förslaget är ett direkt hot mot folkhälsan
- Förslaget försvårar för barn och rörelsehindrade att få tillgång till
grönområden
- Hammarbyskogen är ett mycket populärt hundrastområde
- Boendemiljön kommer att försämras väsentligt
- Förslaget bryter mot Stockholms Stads Miljöprogram, Stockholms Stads
program ”Den gröna promenadstaden”, FN:s konvention om barns rättigheter,
riksdagens miljökvalitetsmål punkt 15 ”God bebyggd miljö” samt
”Områdesanalys Hammarbyhöjden-Björkhagen 2013-09-11”
- Enligt 4 kap 36 § Plan- och Bygglagen skall detaljplanen vara utformad med
skälig hänsyn till befintlig bebyggelse-, äganderätts-, och
fastighetsfärhållanden
Boende
Det är ett dåligt förslag att bygga höghus, vägar och bostäder på Nytorps gärde.
Gärdet är ett särskilt omtyckt och unikt naturområde och ska inte exploateras.
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Boende
* Ingen bilväg bakom husen på Sten Bergmans väg.
* Låt idrottsplatsen vara som den är, den iordningställdes för inte så
många år sedan och är funktionell som den är.
* Bygg inga höghus i Hammarbyskogen.
* Tänk på miljön och gröna lungor för barn och vuxna.
Boende
Låt Nytorps gärde vara orört. Varför vilja bo i ett område med höga hus och
konstgjorda parker i stället för skogen, lugnet och kunna rasta hundar och vara
ute med barnen på ett härligt fält. Förtätningen kommer att resultera i mer
vandalism och större samhälleliga insatser i form av kostsamma utryckningar!
Runt om i villaområdena finns flera" tomma markytor" där låga lägenhetshus
skulle kunna få plats.
Boende
Många i området uppskattar förtätningen och att det (äntligen!) ska byggas mer
bostäder i området.
Boende
Kritisk mot de två 16-våningshusen som skulle se mycket konstiga ut i
jämnförelse med befintlig bebyggelse i 3-4 våningar. De övriga "höghusen" i
Björkhagen ligger på två höjder, men de tilltänkta 16-våningshusen skulle se
malplacerade ut i lägre terräng. De höga husen skulle också kasta en skugga
över stora delar av det som blir kvar av Nytorps gärde och ta bort den unika
öppna känslan på gärdet.
Boende
Här vill jag ge lite synpunkter på förslaget om att bygga en stor förskola.
• Obetydligt behov av förskoleplats för de familjer som bor i detta
område.
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•
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•

Nya bostäder för barnfamiljer byggs på annan plats. Det skulle innebära
att de flesta kommer att ta bil till förskolan vilket redan nu förorsakar
stor röra på gatan eftersom skolan ligger här.
Nya bostäder som byggs bör ha förskola inom närmare avstånd.
Bostäder som byggs bakom Björkhagens höghus kommer att få
förskola i huset.
Skogspartiet som är tilltänkt är ett friluftsområde och ingång till löparoch skidspår.
Det finns en befintlig, visserligen liten, förskola här som är mycket
beroende av uteplatsen i skogsdungen, eftersom verksamheten är
förlagd mestadels utomhus.

Boende
Låt Nytorps gärde förbli en lugn och grönskande och får fortsätta att vara en
avkopplande plats för rekreation, motion, bad, samvaro och glädje.
Lämna ett större område av gärdet orört. Bygg inte vägar och parkeringar
eftersom motorfordonstrafik kommer att rubba den harmoni och det lugn och
den barnsäkerhet som en motorfri zon innebär. Bygg inte hus som opassande
sticker ut (höghus) eller hus som blockerar ljus och utsikt för befintliga hus.
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Boende
Fatta ett långsiktigt och hållbart beslut om Nytorps gärde. Den här typen av
gemensamma platser behöver fredas, för att staden ska kunna fortsätta att
utvecklas på ett klokt sätt
Boende
Aktiviteten på Nytorps gärde vintertid är omfattande, skidspår åt alla håll. Med
byggnationen kommer denna unika rekreationsmöjlighet vintertid försvinna.
Visst behöver våra unga bostäder men dom måste ju ha råd att bo där och bostäderna anpassas därefter. Marken de byggs på måste hålla för våra klimatförändringar. Målet ska inte vara att alla ska bo Stockholm. Det är av yttersta
vikt att satsa på en levande landsbygd.
Boende
Förslaget innehåller flera brister. Ingen hänsyn tas till naturen och de människor som bor där. Inte heller följs de regler och visioner staden har. Den nya
gatan som bakom Sten Bergmans väg ner mot Hammarby Sjöstad kommer att
bli en smitväg för trafikanter som skall in till stan. På ena sidan av gatan planeras bostäder och på andra sidan gatan planeras skola och dagis. Barnen måste
då passera en starkt trafikerad gata. Det är redan för trångt i tunnelbanan, fler
kommer att ta bilen.
Planerna för Hammarbyhöjden gynnar mest Hammarby Sjöstad och den
stadsdelens behov av skolor och daghem. Påverkan för boende i Hammarbyhöjden blir ökad biltrafik i området, mindre grönområden och sämre kvalitet i
kollektivtrafiken pga fler passagerare.
Boende
Boende som vill stoppa bygge på Nytorps gärde och i Hammarbyskogen och
anser att charmen med Stockholm är gröna oaser. Så fort byggherrarna ser en
grön plätt så ska det byggas. Bygg istället om fastigheter som står tomma.
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Inget nytt Hammarby Sjöstad. Nytorps gärde är en oas för många, barnfamiljer,
konserter, traditionella valborgsfirandet, cyklister, skidåkare, löpare, hundägare
och äldre människor.
Boende
Boende som motsätter sig programförslaget. Att bygga bort
rekreationsområden och parker går stick i stäv mot allt vad modern
stadsplanering med barn och miljö i fokus står för. Det går stick i stäv med
FN:s barnkonvention och miljömål för framtiden. Förtäta men gör det klokt
och inte i park och skog. Marknaden styr stadsplanering istället för att se till
hälsa och miljö. Satsa på kollektivtrafiken. Pressa byggbolagen att bygga på
outnyttjade markanvisningar i bl.a. Skärholmen.
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Boende
Boende vill att Nytorps gärde lämnas orört. Det är naturen som ger avkoppling
och glädje. Utveckla parkmiljön i stället med utegym och upprensning i
närområdet. De nya byggnader som tillkommit är alldeles för dyra att bo i.
Bygg inte bara för höginkomsttagare.
Boende
Det är viktigt att slå vakt om karaktären på den gröna stadsdelen Björkhagen.
Den har höga värden för barn. Förtätning behöver inte ske på grönytornas
bekostnad eftersom det ofta finns hårdgjorda ytor att välja istället. Ny
bebyggelse bör förstärka områdets värden och karaktär med koloniträdgårdar
och gröna kanter. Beskuggning av hus och förlorad utsikt bör undvikas.
Hastighetsskyltningen i området är märklig och måste ses över för att öka
tryggheten för barn och cyklister. Huset i korsningen MalmövägenYstadsvägen har placerats i ett skogbevuxet område som är av stort värde för
inte minst barn. Naturvärdena är höga, exempelvis finns flera ekar,
flerhundraåriga tallar och stora aspar med ett rikt fågel- och insektsliv.
Skogsdungen utgör dessutom ett grönt genomgångsområde för djur som
passerar mellan Nackareservatet och Nytorps gärde. Området bör helt undvikas
för bebyggelse.
Boende
Misstaget med planerna för Nytorps gärde är placeringen utav ny bebyggelse.
Dagligen använda populära ytor kommer att ödeläggas medan "döda" mindre
frekvent använda ytor sparas. Ett exempel är de lummiga artrika gårdarna
bakom husen på Paternostervägen. Byggnader och placering är fel som att riva
en förskola som sedan ersätts av ett 16-våningar högt hus, i ett område med
enbart 2- och 3-våningsbebyggelse. Som en kompromiss, varför inte resa 4
stycken höghus samlat vid ytan närmast Kärrtorps IP? Detta är fältets minst
använda yta. Överdäckning av Hammarbyvägen med ny bebyggelse uppförd
ovanpå är en bra lösning.
Boende
De boende behöver Hammarbyskogen samt Nytorps gärde till rekreation.
Hammarbyskogen är en oas för alla som bor i området. Närhet till skogen för
unga och gamla. Indianparken används för "lekparkslek", picknick, bollsporter,
kalas, mm. Det är en levande park som skulle förlora på att bli mindre, samt ha
en bilväg strax intill. Bebygg fula industriområden istället. Bygg bostäder vid
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parken bredvid Gullmarsplan, mellan Gullmarsplan och Fryshuset.
Hammarbyskogen bör tillhöra Nackareservatet.
Boende
Boende som inte vill att förskolan vid kv Snöfallet på Karlskronavägen ska
byggas. Här finns nu ett populärt promenad-, löp- och skidspår, samt en entré
till Nackareservatet som kommer att tas bort i samband med bygget. Berg som
kommer att behövas sprängas bort. Det finns redan en förskola på platsen,
Solvändan på Ronnebyvägen. Barnen där använder dagligen området för den
nya förskolan. En ny förskola kommer att leda till mer trafik i området som
borde vara säker för barn att röra sig på.
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Boende
Boende som önskar en bergbana mellan Hammarbyhöjden och Hammarby
Sjöstad. Att enbart satsa på en bilväg (och en brant promenadväg) skulle i
första hand gynna bilister och missgynna barn, ungdomar, äldre, handikappade,
icke bilburna shoppare och miljövänner. Förekomsten av en linbana/bergbana
skulle sannolik få många ungdomar i Sjöstaden att söka sig till det nya
planerade gymnasiet uppe på berget.
Boende
Hammarbyskogen med alla dess mervärden bör inte tas i anspråk. Programförslaget bör delas upp så att den del som berör Hammarbyskogen behandlas
för sig.
Den del som berör Hammarbyskogen bryter mot Stockholms stads Miljöprogram, Den gröna promenadstaden, FN:s konvention om barnens rättigheter och
dessutom rubbas ekosystemet.
Programförslaget tar bort väsentliga grönområden, verkar mot folkhälsan,
försvårar för barn, rörelsehindrade och andra att komma ut i naturen, rubbar
ekosystemet, ändrar hela områdets karaktär och forcerar in bostäder i ett helt
unikt område utan att ta hänsyn konsekvenserna. (vad som går förlorat).
Alternativa platser för byggande av bostäder (ca. 150 lgh) är på kanten av
Willy Brandts park, mot Finn Malmgrens väg, på andra sidan, längs med Finn
Malmgrens väg (mitt emot Willy Brandts park) och på förskolan Sjöfararen.
(instämmer med programförslaget). Ett stenkast från T-bana finns det ett behov
av utökad service i markplan såsom mataffär och annan handel.
Om man skall bygga i Hammarbyskogen så bygg i utkanten och bygg en ny
skola där kolonilotterna ligger idag mitt emellan Hammarby Sjöstad och
Hammarbyhöjden: En gemensam knytpunkt. Förbindelse för gångtrafikanter,
cyklar och bilar finns redan idag.
Boende
Bebygger dessa magiska oaser, Nytorps gärde, Indianparken och
Hammarbyskogen. Ett eller flera hus på Nytorps gärde skulle förstöra den
öppna känslan. Låt detta förbli söderorts gröna lunga.
Boende
Inga höghus tack! Bygg runt gärdet mot Dalens sjukhus. Bilvägar kan gå bakom husen. Bygg på någon våning på befintliga hus. Alternativt riva en del
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gamla och bygga moderna bostäder (och dagis) på samma plats. Beträffande
Hammarby så behövs vägen och skolan. Fler arbetsplatser och studentbostäder
i området vore bra. Begränsa genomfartstrafiken och se till att inte bilar från
andra områden parkeras på våra gator.
Boende
Protestera mot bilväg genom Hammarbyskogen och bilvägar på Nytorps gärde.
Bevarar Nytorps gärde som det är i dag.
Boende
Låt fritidsområdet och parken Nytorps gärde vara kvar.
Alternativa platser att bebygga är t.ex:
- Radhus på överdäckat spårområde
- Fastighetsägare investerar själva
- Byggnad som bullerskärm utmed tunnelbanan.
- Kvarter på Landstingets mark.
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Boende
Förslaget inte har utarbetats på ett seriöst sätt och med hänsyn till redan boende
i området och de unika naturområden som finns. Ett helhetsgrepp är önskvärt.
Flera platser som skulle kunna lämpas för nybyggen har också lämnats helt
utanför planen, exempelvis platsen mellan Dalens sjukhus och Åstorpsringen
eller ovanpå SLs depå i Blåsut. Istället har alla bostäder planerats på Nytorps
gärde och i Hammarbyskogen.
Ojust med samrådstid mellan maj och augusti då många är bortresta.
Staden har inte tagit hänsyn till de boendes önskemål och synpunkter som
framkom i den dialog som erbjöds.
Att alls bygga på gärdet verkar som en kortsiktig lösning då fler boende i
området ju kommer kräva fler och större, inte färre och mindre, områden för
rekreation, frisk luft, frihet från buller.
De höga husen kommer att skugga det öppna fältet och förta känslan av rymd,
luft och ljus som gör det så unikt. Hus på Nytorps gärdes nordvästra sida är
formgivna som borgar med innergårdar och går emot ursprunglig form med
smalhus.
Ytterligare en gata som gör att bilister kan ta sig snabbt mellan Åstorpsringen
och Paternostervägen/Ulricehamnsvägen känns inte motiverat, inte bara på
grund av riskerna med fortkörning, ökade avgaser och buller, utan även för att
den gröna miljön mellan husen bryts upp och separerar boende från varandra.
Boende
Låt Hammarbyskogen vara ifred. Tänk nytt och miljösmart. Behåll fotbollsplanen- indianparken-koloniområdet vid Hammarbybacken intakta. Använd
Hammarbybacken som linbana för kommunikation året runt och bygg biltunnel
för trafik mellan Sjöstaden och Hammarby/Björkhagen. Brf Sjöfararen har en
stor parkeringsplats i attraktivt bostadsläge. Föreningen är säkerligen
intresserad av att sälja/bygga på den stora ytan närmast tornet och Kalmgatan.
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Boende
Det är en självklarhet att området ska förtätas. Men för att öka acceptansen för
det hos befolkningen vore det bra om upprustning av infrastruktur och
gemensamma platser också görs samt nybyggda och upprustade cykelvägar.
Att det inte gjorts plats för fler arbetsplatser i förslaget är en stor brist. Om man
ensidigt satsar på lägenheter bygger man bostadsområden snarare än stad.
Bebyggelsen borde vara tätare i de delar som planeras i Hammarbyskogen. De
förskolor som planeras skulle kunna inrymmas i bottenvåningen på bostadshus.
Det finns plats för ett nytt bostadshus i korsningen
Petrejusvägen/Strahlenbergsgatan.
Av yttersta vikt är att överdäckningen av Hammarby fabriksväg blir av i ett
tidigt skede. Påfrestningen på Kalmgatan riskerar annars att bli för stor. Och då
återstår i praktiken ingenting av målet om att knyta ihop området med
intilliggande stadsdelar.
En asfaltering av den branta gång- och cykelvägen längs skidbacken som går
mellan Hammarbyhöjden och Sickla skulle kunna öka användningen även
vintertid.
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En upprustad gång- och cykelbana över t-baneområdet mellan
Hammarbyhöjden och Blåsut. Garagevägen bör också få gång- och cykelbana
på båda sidor om vägen, speciellt med tanke på att fler barn från
Hammarbyhöjden kommer att gå på Hammarbyskolan södra i framtiden.
Hammarbyhöjdens centrum borde rustas upp. På den del av Finn Malmgrens
plats som vetter mot tunnelbanan skulle gatuköket och parkeringsplatserna
kunna ge plats för en envåningslänga med affärslokaler. P-platser kan ersättas
med bredare trottoarer med plats för uteserveringar. Korsningen
Hammarbybacken/Olaus Magnus väg bör ses över och antalet bilfiler bör
minska samt cykelbanor och trottoar växa och promenadstadens anda.
Boende
Det är bra att ytan mellan kullen/Nytorpsbadet och tunnelbanebron mot
Kärrtorps IP ska bevaras som fri yta för rekreation och evenemang som den
redan idag används till. Sämre framstår två 16-våningars höghus i utkanten av
gärdet. Höghuset vid Fyrskeppsvägen att kasta skugga på Nytorpsbadet och
aktivitetsytorna för unga väster om badet. "Ett samspel tillsammans med
skivhuset i Björkhagen centrum" är det inte. Skivhuset står på en höjd i
förhållande till gärdet. Därmed inget samspel för betraktaren. Skivhuset är
unikt i sin arkitektur och borde behålla sin särställning. Höghuset vid
Paternostervägen känns också malplacerat intill vad som skall vara/bli den
"gröna gången". För många bostäder är planerade mellan Nytorpsbadet och
Dalens sjukhus. Bebyggelsernas täthet känns oproportionerlig.
Aktivitetsmöjligheterna "för tjejer" som ingår i områdets västra del känns p.g.a.
sin stämpel tveksamma ur genussynpunkt.
Boende
Bevara Nytorps gärde för allmänheten, skövla inte Hammarbyskogen.
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Boende
Skövla inte Hammarbyskogen. Bygg och använd de redan utsatta markerna
såsom industriområdena i Hammarby sjöstad och inte värdefull natur. Att göra
Kalmgatan till genomfartsled skulle försämra livskvalitén för samtliga som bor
där idag. Det finns ingen möjlighet att bredda gatan då husen ligger nära vägen.
Gatan utgör ett socialt sammanhang för familjerna. Ett alternativ är att öppna
upp Kalmgatan för cykel- och gångtrafik. Överdäckning av Hammarby
Fabriksväg, är positivt.
Boende
De höghus som planeras runt Nytorps gärde har inte där att göra. De skymmer
både sikt och sol. Antalet våningar måste anpassas till omgivande bebyggelse.
Den ursprungliga tanken i Björkhagen med höga hus på höjderna och låga
däremellan förstörs. En bärande tanke vid planeringen av de södra förorterna
runt 40- och 50-talen var att låta naturen ”rinna” mellan husen som vattendrag i
skogen. Att ändra på det är huvudlöst och oåterkallbart.
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Boende
Boende som protesterar mot byggande av Nytorps gärde. Viktigt att bevara de
befintliga gröna områden som finns. Barnen som behöver gröna ytor att leka
på. Det går inte att återställa dessa i framtiden. Ur miljösynpunkt behövs en
"grön lunga" i en stor stad som växer hela tiden, med mer bilar och mäniskor.
Boende
Förstör inte fältet, den enda gröna lunga som finns kvar här i Björkhagen. Ett
16-vånings höghus mitt i idyllen passar in här. Husen här är 3 våningar. Placera
de två höghusen vid Nytorps skola, närmare Dalen eller varför inte på den
tomma tomt i Hammarbyhöjden där tidigare en bensinstation låg.
Boende
Ingen bra idé att bygga en förskola mellan Strahlenbergsgatan och
Sparfvenfeltsgatan. Detta grönområde används utav många personer. Barn
leker där och vuxna solar, äter picknic, spelar bollspel där. Ingen bra idé att dra
en bilväg genom detta grönområde. Det är så fint som det är nu med mycket
natur och inga bilar.
Boende
Den Gröna Promenad Staden uppochnervänt. De boende på Paternostervägen
64-104 har skött en del av marken som nu ska bli asfalt och betong.
Boende
En hänsynslös exploatering som inte tar hänsyn varken till människor eller
ekosystem. Förtätning av staden är önskan om ekonomisk tillväxt, inte positiva
miljöeffekter eller ökad trivsel för invånarna. Staden är en belastning på ekosystemen och en plats där resurser förbrukas och avfall genereras. Människor
måste beredas möjlighet att bo kvar i glesbygden istället för att som nu till
varje pris lockas till storstaden.
Om områdena Hammarbyhöjden/Björkhagen skall bebyggas bör detta utgå från
ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Områdena bör göras mer svårtillgängliga
för massbilism. Kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik bör uppmuntras och antalet parkeringsplatser bli ännu färre för att uppmuntra folk att välja bort bilen.
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De hus som byggs bör vara 'slutna kretslopp' som både producerar sin egen
energi och renar sitt eget avfall. Dessa bör smälta in i den unika miljön. Nytorps gärde bör inte bebyggas alls. Delar av området bör upplåtas till stadsodling. Resten bör förbli orört. Områden måste tillåtas vara helt oproduktiva
och oekonomiska. Behovet av öppna ytor som inte är designerade någon
specifik aktivitet eller uppgift bör respekteras.
Boende
16-våningshusen som planeras vid Paternostervägen/Ulricehamnsvägen och
Fyrskeppsvägen 65 skulle upplevas som skrymmande och blockera sikten både
inifrån och utifrån gärdet och motverka syftet att bevara gärdets karaktär av
stor och öppen plats. Bygg i samma höjd som närmast omkringliggande hus.
Boende
Det är ett mycket dåligt förslag att bygga privatbostäder, vägar och höghus på
Nytorps gärde. Bevara gärdet i stället.
Boende
Nytorps gärde är en oas. I en växande storstad måste oaser vara kvar. Gäller
även Hammarbyskogen. Det måste finnas alternativa platser att bygga på.
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Boende
Låt Hammarbyskogen och Nytorps gärde vara. Förtätningen tar bort
ursprungsidén med den gröna förstaden. Stockholm behöver grönområden för
att ta hand om de ökande nederbördsmängderna.
Boende
Hammarbyskogen är Hammarbyhöjdens lunga. Året runt råder här dagligen ett
myller av barn, hundar, löpare och cyklister. Ingrepp här skulle få negativa
konsekvenser för möjlighet till rekreation här i Hammarbyhöjden.
Boende
Det känns väldigt sorgligt och som en sällsynt dålig idé att i ena änden av
gärdet, anlägga bilvägar. Vägarna kommer att förstöra den fristad som gärdet
nu är. Det är nu ett socialt strövområde. Det som finns kan inte återskapas.
Allaktivitetshus hjälper inte. Tyvärr.
Boende
I programförslaget offras de värden, som i områdesanalysen konstaterats vara
“mycket skyddsvärda“, dvs Nytorps gärde och Hammarbyskogen. Hammarbyskogen bör avsättas som naturreservat. Förslaget är otidsenligt då alltfler forskare och experter påtalar behovet av de ekosystemtjänster som naturen bidrar
med. Nytorps gärde är en plats som måste sparas, för att kunna möta kraven
från en tätare bebyggd omgivning och sparas till kommande generationer. Gärdet är betydelsefullt för mindre resursstarka grupper som inte har egna tomter
eller sommarhus. Att bygga höga hus och bilvägar på gärdet skulle ta ifrån
människor och djur sina möjligheter till god hälsa och rekreation.
Det är oansvarigt att skövla Hammarbyskogen som bidrar med
ekosystemtjänster. Skogen renar luften, avgränsar buller och absorberar stora
vattenmängder. Dessutom bidrar den med stora hälsoeffekter för människan.
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Med en bred bilväg, stor skola, två förskolor och 500-600 bostäder återstår inte
mycket lekyta kvar till de barn som nyttjar skogen i dag.
Förslaget bryter mot Stockholms Stads Miljöprogram för åren 2012-2015, mot
”Den gröna promenadstaden” och mot områdesanalysen för HammarbyhöjdenBjörkhagen 20130911. Ingrepp som försämrar funktionerna med regional
betydelse ska helt undvikas.
Boende
Stockholms stads egen områdesanalys, som ligger till grund för programmet,
visar att Hammarbyskogen har mycket stort värde. Många är upprörda över
dessa planer. Hur har staden har tagit hänsyn till dessa fakta som tagits fram av
ekogruppen/Naturskyddsföreningen.
Boende
Lyft ut Nytorps gärde ur programmet. Gärdet ligger i Kärrtorp. Att bygga på
Nytorps gärde är omänskligt, gärdet går inte att ersätta. Bygg in mer
naturområden, våtmarker, ängsytor och skog i stadsmiljön. Hela programmet är
en katastrof och förmedlar arrogans på högsta nivå. Nytorps gärde förstörs.
Gräs är en bristvara.
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Boende
Ta hänsyn till de boende i området. Bygg inte bilvägar på gärdet och bygg inte
hus och förskolor framför de hus som redan finns.
Boende
Bygg inte hus och bilvägar på gärdet, låt gärdet vara kvar som det är i sin unika
skönhet. Att göra en stadspark skulle förstöra hela upplevelsen av att vara i
naturen.
Boende
På husets baksida, Paternostervägen 100, har boende ordnat med fin gräsmatta,
nya träd, syrenbuskar och planteringar. Ytan utnyttjas även av människor som
inte bor där. Gräsmattan med allt därtill försvinner med de nya planerna, och
det är tänkt att en förskola ska ligga där. Det är ju inte bara huset, utan en stor
gård också och gator. De boende vill att hänsyn tas till allt arbete som lagts ner,
lägg förskolan på andra sidan vägen eller lite längre bort och låt det fina
området utanför huset längst ner på Paternostervägen vara kvar, så många kan
fortsätta att glädjas och njuta av det.
Nytorps gärde fungerar utmärkt som "grön promenadstad", ett unikt område.
Höghusen är hänsynslösa mot den befintliga bebyggelsen. Förtätning i äldre
stadsdelar måste vara varsam. Lägg inte nya hus precis framför befintliga. De
nu boende kompenseras inte ekonomiskt när deras lägenheter minskar i värde
genom att förlora den värdefulla kontakten med grönområdet.
Bygg på området där nuvarande förskolan ligger (i slutet på Ulricehamnsvägen), där höghuset är tänkt. Där finns ingen befintlig bebyggelse.
Boende
Behåll gräsmattan och baksidan på Paternostervägen 100. Det är en viktig plats
för många. Det är viktigt att behålla de gröna områden, även runt ängen. Man
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vill vara ute tillsammans, men ändå ha möjlighet till lite avskildhet. För att
undvika konflikter behövs utrymme för alla på olika ställen. Bygg inte på
Nytorps gärde, respektera och ta hänsyn till de boende.
Boende
Oroliga för att den planerade byggnationen och vägarna i direkt anslutning till
gärdet kommer att förstöra den ”orörda” känslan och relativa tystnaden som
präglar Nytorps gärde och som är en av områdets främsta kvaliteter. Få vägar
ligger i anslutning till gärdet i dag. I anslutning till Åstorpsringen,
Ystadsvägens östligaste del och Kärrtorpsvägen skulle en nybyggnation kunna
fungera som en barriär mot trafiken och förhöja området innanför. Bygger man
nya vägar innanför de planerade bostäderna, mot gärdet skapas fler trafikstörda
oattraktiva ytor än vad som finns i dag något som kan hota Nytorps gärdes
direkta själ.
Boende
Förslaget är bra. Det behövs mer bostäder i området som kan generera mer
butiker, restauranger och annan service. Hammarbyhöjden behöver länkas
samman med Hammarbysjöstad så att täcka över Hammarbyfabriksvägen vore
mycket bra
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Boende
Boende anser att bygga bort rekreationsområden och parker är rena dårskapen
och går stick i stäv mot allt vad modern stadsplanering med barn och miljö i
fokus står för. Satsa på kollektivtrafiken istället och pressa byggbolagen att
bygga på outnyttjade markanvisningar.
Boende
Ingen mer bebyggelse och framförallt inga bilvägar på Nytorps gärde. Det är
viktigt att för den ökade befolkningsmängden bevara Nytorps gärde i
nuvarande skick. Det är viktigt för människors välmående att kunna återhämta
sig, vila och andas i denna oas som på sommaren utgör en samlingsplats och
rekreation, en grön lunga för många aktiviteter och där det går att åka skidor på
vintern.
Boende
Boende som är positiv till förtätning och att det nu tas ett samlat helhetsgrepp
på utvecklingen i närförorterna. Grundläggande principer som terränganpassning, bevarande av naturmark och tydliga bebyggelsefronter mot natur och
park bör fortsatt utgöra utgångspunkt för utvecklingen. Utveckla gärna kopplingarna mellan Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad men låt förkastningsbranten som värdefullt storskaligt landskapselement i stadsbilden utgöra
gränsen för olika bebyggelsetypologier. Sjöstans behov av skolor borde
tillgodoses inom stadsdelen.
Den nya kompletterande bebyggelsen i Hammarbyskogen visar på ensidig
bebyggelse, oklar gräns mellan offentligt och privat och med en bilväg som
avgränsning mot skogen. En alternativ lösning vore att utnyttja den befintliga
gc-vägens sträckning och fortsätta bebygga enligt funktionalismens principer
med lameller längs vägen och med naturmarken bevarad mellan dessa. En
alternativ gc-väg kan då istället läggas i utkanten av den nya bebyggelsen och
även framöver utgöra gränsen mellan privat mark och natur.
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En bilväg mellan Hammarbyvägen och Finn Malmgrens väg kräver intrång i
naturmarken för att få ned lutningarna till acceptabla nivåer. Överdäckningen
är en förutsättning för denna bilväg och överdäckningen verkar mindre trolig
av ekonomiska skäl.
Satsa på bilpoolslösningar. Många väljer att flytta till Hammarbyhöjden och
Björkhagen p g a närheten till skog och natur samt tunnelbana, och värnar den
gemensamma miljön. Det finns p-hus i området att komplettera med bostäder.
En koppling som borde utvecklas och förstärkas är dalstråket längs tunnelbanesträckningen upp genom Blåsutparken och över viadukten över Nynäsvägen
med den kanske viktigaste målpunkten Globen med shoppinggalleria och entré
till Slakthusområdet. Denna koppling är idag den genaste för fotgängare och
cyklister. En stor framtida potential är utveckling och förändrad användning av
SLs depå.
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Boende
Boende som befarar att om alla björkarna tas ned samtidigt vid Karlskronavägen kommer området, som är gammal sjöbotten, att bli vattensjukt och kan då
skada föreningens hus.
Boende
Riksbyggen har fått positivt svar på en ansökan om att få bebygga ett litet fint
område som ligger i korsningen Malmövägen-Ystadsvägen, bestående av skog
med ek, flerhundraåriga tallar och stora aspar. Det kan inte vara rimligt att
förstöra ett litet fint grönområde för att bygga 35 nya lägenheter.
Boende
Bygg inte bort skogen den går inte att göra om. Bygg inte bilvägen, lugn och
fågelkvitter byts då ut mot trafikbuller.
Boende
Förslaget ska göras om eller läggas ned. För mycket duttande och för lite
helhet. Arter i skogen, skyddade av EU, körs nu över. Vad säger EU om
byggande på grusås med sött vatten under?
Undersök om det finns flera alternativ, hållbart samhälle och grön tanke gäller
inte här, det blir fler bilar i området, vart tar motionärerna vägen, vad kostar
detta och ligger verkligen skolan på en säker plats.
Boende
Protesterar mot att asfaltera skogen. Låt Naturreservatet vara i fred.
Boende
Stödjer intentionerna i planerna. Områdets miljökaraktär bör förstärkas i
samma anda som radhusen på Understenshöjden och brf Björkhagen 1, med
möjlighet till koloniträdgårdar på gårdarna. Trafiksituationen inom hela
området måste ses över. Trafikplaneringen bör utformas för att uppmuntra
gång- och cykeltrafikanter. Husen som planeras mittemot Ystadsvägen 111127, bör placeras med kortsidor mot befintlig bebyggelse och placeras mellan
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husen, så att de står mittemot gårdarna. På så sätt undviks
skuggningsproblematik och förlorad utsikt.
Boende
Planer för Nytorps gärde och Hammarbyhöjden är katastrofala. Rör inte vårt
Nytorps gärde. Bygg istället ut Stockholm söderut. Efter Rönninge finns det
mycket mark. Fortsätt fram till Södertälje. Hammarbyplanerna förstör alltför
mycket av den unika naturen. En väg som skär av skogen och definitivt stänger
av kopplingen mot Årstaskogarna.
Boende
Visa hänsyn till planerna från 30-, 40- och 50-talen. Karaktären behålls inte,
dvs lågskaligheten, grönskan, öppenheten. Människor trivs. Var rädda om
naturens förbindelselänkar.
Bygg en rad med limpor norr om Kärrtorp, inga nya vägar utan ordna
anslutningar från Fyrskeppsvägen och Åstorpsringen. Ge cyklarna mer plats
samt skolor, förskolor och äldreboenden, så att alla åldersgrupper känner sig
hemma. Satsa på småorter på pendelavstånd till Stockholm. Och se till att det
blir riktigt bra allmänna kommunikationer
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Boende
Bygg inte på gärdet och lägg ner projektet i Hammarbyskogen och låt det vara
den lunga som det är. Programförslaget är otidsenligt och omodernt då ingen
hänsyn tas till ekosystemtjänster.
Boende
Det är fina planer för Björkhagen. Förvaltningshuset bör renoveras eller tas
bort.
Boende
Bra planering, och rusta upp Björkhagens centrum som är trist just nu med
kaféer, restauranger (gärna vegetariska) och små butiker som håller platsen
levande och intressant. Stadsdelsförvaltningens hus bör rivas. Det är en ointressant betongklump som ger ett tråkigt första intryck både om man kommer
från tunnelbanan eller från vägen. Ersätt den med någon annan verksamhet och
något nytt och framåtblickande typ GlasHusEtt i Sjöstaden.
Boende
Ta bort vägen och bebyggelsen i Hammarbyskogen som försvagar de gröna
sambanden och spridningskorridorerna mellan Årstaskogen och
Nackareservatet. Tillgängligheten samt frånvaron av vägar är det som gör
skogen till en så viktig närnaturlunga.
Minska inte tillgängligheten till/från Nytorps gärde. Gör inte en avgränsad
stadspark. Tillgängligheten till gärdet snörs av på flera ställen genom de två
nya bilvägar på den västra delen av gärdet som båda angränsar direkt till
gärdets grönytor.
- Våga föreslå och föra en diskussion med privata markägare för att
bebygga ytparkeringar.
- Överväg nedgrävning av tunnelbanan.
- Överväg förtätning också i villaområden i närförort.
- Lägg ner Bromma flygfält..
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- Bygg bostäder till våra unga och inte fler dyra bostadsrätter.
Boende
Större hänsyn behöver tas till kulturella värden, befintliga byggnader,
grönområden och kommunikationer. Bygg varsamt och med stor respekt för
framtiden. Oftast byggs de nyproducerade husen en eller flera våningar högre
än den befintliga byggnationen vilket oftast slår halvt ihjäl de tidigare husen
och splittrar intrycken. En inre ring av nya hus runt Nytorps gärde, "huvudet
högre" än den på Fyrskepps- och Paternostervägen, vore olyckligt.
Promenadstaden bör stanna runt Blåsut och inte sprida sig österut.
Boende
Intresserad som byggt skateboardpoolen på Nytorps gärde och som nu vill
bygga ut med en Snakerun samt en Microramp till en liten Skateboardpark.
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Boende
Programförslaget är oacceptabelt och otidsenligt. Stockholms unika stadsnära
skog och natur med platser som Hammarbyskogen ska skyddas och ombildas
till naturreservat. Rekreationsvärdet och bevarandet av befintligt bebyggelse
miljö för Nytorps gärde bör beaktas. Det finns sätt att bygga bostäder, utan att
skada/ta viktiga grönområden och därmed minska negativ miljö- och
klimatpåverkan. Regeringens miljökvalitetsmål ”God bebyggd miljö”,
åsidosätts: Undvik skövling av skog, natur som förstör ekosystem, bygg inte en
miljö- och säkerhetsmässigt farlig bilväg, lägg ned den kostsamma och
riskmässigt farliga överdäckning och skippa den kostsamma och miljömässigt
negativa ombyggnaden av den relativt nybyggda fotbollsplanen.
Boende
Bygg inte bort grönområdet Nytorps gärde som används flitigt av mängder av
människor, djur och aktiviteter. Grönområdet är oersättligt och unikt. Att
föreslå två stycken 16 våningshus på denna plats är respektlöst och bryter helt
med den stil och harmoni som bebyggelsen och naturen som helhet utgör.
Boende
Protesterar mot att anlägga en bilväg på gärdet och stryk planerna på de 6-7
punkthus som nu planeras vid Fyrskeppsvägen. Att bygga hus och väg där är
inte att utveckla Nytorps gärde, det är att förstöra gärdet. Planerna på
bebyggelse i västra delen av Nytorps gärde, angränsande till Dalens sjukhus,
kan genomföras, där finns gröna ytor som nu inte används så mycket.
Boende
Att bebygga Nytorps gärde enligt programhandlingen skulle vara olyckligt.
Bebyggelsen är allt för omfattande och saknar den grammatik och skala som är
kännetecknande för stadsdelarna. Skyskrapor med 16 våningar är fem gånger
så höga som omgivande hus och ger ett stort avtryck genom parkeringsplatser,
skuggning och besvärande vindturbulens. Programmet borde redovisa sektioner
som även omfattar skyskraporna. En stadsmässig rutnätsplan med slutna
kvarter i västra delen rimmar inte med befintlig bebyggelse utmed
Åstorpsringen och hindrar gärdets och dalgångens visuella utbredning och
kommunikation åt väster. Förtätningen i östra delen får inte plats då den
överskrider gränsen för gärdets breddmått. Aktivitetshuset bör förläggas i
Björkhagen centrum.
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En försiktig förtätning skulle kunna ske i västra delen. Nytorps gärde ska även i
fortsättningen betraktas som ett gärde, inte som ett urbant parkrum. Fältets
rumsgränser ska bestå av vegetation. Att placera trafikerade gator mot gärdet
skapar en barriäreffekt för barn, tar onödig mark i anspråk och kan orsaka
genomfartstrafik. Angöring bör i stället ske i form av säckgator som matas från
Paternostervägen eller Fyrskeppsvägen. Uteplatser till bostadshus bildar revir
och får inte plats på Gärdet. Föreslagen vattenpark och kolonilotter minskar
Gärdets friytor och användbarhet.
Boende
Att bygga vägar i direkt anslutning till det befintliga grönområdet är direkt
förkastligt. I nuläget används det till familjer och djurvänner som strövar fritt i
ett öppet landskap. Under vinterhalvåret behövs belysning på gångvägarna runt
gärdet. Det som presenteras motsäger allt det som nu finns. Vägarna runt skulle
lätt kunna anläggas som nerfarter från befintliga vägar, för att undvika buller,
avgaser och risk för både barn och djur.
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Boende
Fruktansvärt med bilvägar närmast gärdet. Hur ska man kunna leka med barn
och sitta och fika bredvid en väg? Tänk även på hundägare. Använd befintliga
vägar ovanför nuvarande bebyggelse och gör ev. nedfarter därifrån. Nuvarande
planering kan liknas med en stor rondell. Badet är ett mycket uppskattat. Hur
ska alla nya invånare få plats?
Boende
Det blir inte en ok boendemiljö att ha gata på bägge sidor om huset. Bygg
gärna, men behåll träden så långt det går, gärna höga hus för mycket folk,
service, förskolor och skolor men se över hur bilgator placeras så att den
befintliga bebyggelsen får en bra miljö.
Boende
Bebyggelse på varje byggbar naturmark i skapar en klaustrofobisk känsla när
alla öppna miljöer försvinner. Två 16-våningars hus på Nytorps gärde kommer
att medföra att den öppna känslan för gärdet går förlorad. Ompröva planerna
för ett nytt bostadshus på Petrejusvägen för att bevara naturmiljön och den
kulturhistoriska miljön i den centrala, äldre delen av norra Hammarbyhöjden
Att planera för 0,6 parkeringsplatser per lägenhet är för lite. Fler barnfamiljer
kommer att bo i området utan att någon större matvaruaffär finns i närheten.
Det måste vara ett förbiseende att inga planer för äldreboende nämns i
programförslaget utan enbart förskolor och en skola.
Boende
Boende som motsätter sig alla planer på att bebygga dessa fantastiska områden.
Har de en gång “ byggts bort “ så går det aldrig att få tillbaka dem. Förslaget
bryter mot Stockholms stads miljöprogram för åren 2012-2015, “ Den gröna
promenadstaden“ samt även mot FN:s konvention om barns rättigheter. Förtäta
längre ut ifrån staden och samtidigt förbättra kollektivtrafiken.
Boende
Grönområdena används flitigt av de boende: daghem, förskolor, skolaktiviteter,
grillkvällar, brännboll, skidåkning (till skogsområdet), kvällspromenader med
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eller utan hund. Stockholm borde mer målinriktat avstå från att offra miljön.
Ett stadsområde som passerat en miljon invånare bör aktivt försöka bromsa
ökningen.
Boende
Boende som anser att de befintliga värden som uttrycks i programmet byggs
bort. Att bygga i ett viktigt rekreationsområde framstår som motsägelsefullt.
Vägar som förkortar körsträckor lockar trafik. Löpbanan används mycket i dag.
Högre hus, 16 våningar, förändrar karaktären av området totalt. Värden som
gjort att många sökt sig till områdena och sedan föreslår staden att dessa ska
ersättas med en gräsplätt i skuggan av ett 16-våningshus. Gärdets karaktär som
stor öppen plats går förlorad om gärdet byggs igen. Den skiss som finns på
Björkhagens centrum visar en totalt förändrad miljö som inte anknyter till den
40-och 50-talskaraktär som området har i dag. Centrum blir tätt, högt, mörkt.
De värden som går förlorade går förlorade. Låtsas inte att det är på något annat
sätt.
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Boende
Hammarbyhöjden är ett överexploaterat område. Ytterligare byggnader skulle
förstöra området. Det gröna ersätts med vägar och trafik. Paternostervägen
skulle inte klara ökad trafik. Att bygga bostäder bullrar. De boende skulle bli
fångar i sina egna hem utan att kunna öppna ett fönster. Grannsämjan
försämras då trängseln ökar. Det blir olustigt att släppa ut barn och katter när
uppsikten över dem försvinner med alla nya hus.
Boende
Hela planen för Nytorps gärde är väl men de två höghusen passar inte alls in.
Dessa kommer att förminska och skugga gärdet. De förtar också det häftiga
arkitektoniska huset i Björkhagens centrum istället för att förstärka den
byggnaden.
Boende
Nytorps gärde är vår värdefulla gröna lunga och mycket viktig att försvara och
bevara. Att föreslå nya höga hus (16 våningar) och bilvägar inom detta område
är ett rent övergrepp. Detta är en sjöbotten som inte förmår bära tunga hus och
bilvägar. Nytorps gärde är tar emot alla som vill leka, gå, spela boll, dyrka
solen, fira födelsedag, ha picknick, ordna musikfest eller se på Parkteatern.
Elefanter, kameler, lamadjur och hästar betar på Gärdet vid sina cirkusvagnar
under de dagar som cirkusarna ger föreställningar.
Boende
Boende som vill se utvecklade gång- och cykelstråk i området. Stråken i
programmet är outvecklade och väntar på ett betydligt större grepp. Ett
rationellt gång- och cykelstråk bör knyta samman stadsdelarna öster om
Nynäsvägen. Stråkets syfte är att förbättra orienterbarhet och rörelsemöjlighet
för gång- och cykeltrafik att därigenom tydligare förbinda stadsdelarna med
varandra för främst dess invånare men även besökare. Tre bilagor med förslag
på stråk.
Boende
Ett brutalt "förtätningsprogram" där Nytorps gärde ska bebyggas och att
resterna av det ska förändras till en tillrättalagd, styrd och kontrollerad
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"stadspark". Varför förstöra en sådan uppskattad plats? Stum av förvåning och
ilska. Det står inget i programmet om grönkompensation.
Stockholm behöver förtätas och de få grönytorna måste finnas kvar. Bygg i
stället längs Malmövägen i centrala Björkhagen, vid Helsingborgsvägen eller
nära ekobyn vid Understenshöjden, och det finns således ingen anledning att
röra vårt älskade Nytorps gärde.
Boende
Att ta bort Hammarbyskogen till förmån för bostäder är ett stort misstag,
oersättliga värden förstörs för alltid. Skogen är inte en barriär utan en plats att
vandra genom. Gränsen mot Hammarbybacken (gatan) där ett gult lågt hus
ligger, vore ett ypperligt läge att bygga tom ganska höga hus. Skulle dels bli en
fin silhuett från staden, dels bullerdämpa ljudet från Nynäsvägen. Gatan skulle
få ett lyft och inga större naturvärden skulle gå förlorade.
Boende
Vill ha mer bostäder för då kommer mer barn att börja i Hammarbyskolan.
Tycker om gräset, skogen och scouterna.
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Boende
Nytorps gärde behöver inte förnyas, den är ok precis som det är. Utnyttja de
tomma utrymmen som finns mellan befintliga hus, om det görs med känsla och
god kännedom om vad som fungerar, så att bygger man inte in nya problem.
Boende
Positiv till programförslaget och förslaget att skapa en ny väg mellan
Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden som en förlängning av Heliosgatan
genom Hammarbyskogen. Den nya vägen ska ge möjlighet för bil- och
busstrafik men också att separata gång- och cykelvägar anläggs. När det gäller
överdäckningen bör all trafik gå på den nedre nivån. Den övre nivån skulle då
kunna användas för en skolgård samt till fritidsaktiviteter. En hundrastgård
skulle också platsa väl här. Den nämnda skolan föreslås ersätta programmets
förslag till en skola i Hammarbyskogen.
En linbana via Hammarbytoppen skulle kunna bli en turistattraktion och
mötesplats för invånare i båda stadsdelarna. De nedre stationerna lokaliseras
lämpligen i anslutning till T-banestationen i Hammarbyhöjden respektive
tvärbanestationen Sickla Kaj. Linbanan blir en del av Stockholms
kollektivtrafik.
Boende
Bevara Kalmgatan, Hammarbyskogen och Nytorps gärde. De få grönområden
som i dag finns skulle mer eller mindre försvinna. Trafiken skulle öka på ett
oacceptabelt sätt. Byggs Kalmgatan ut så kommer det att skapa stora problem
för de som i dag har en öppen balkong ut mot gatan med avgaser och
motorljud. På grund av farligt gods transporter är det olämpligt att däcka över
Hammarby Fabriksväg. Hammarbybacken innehåller avfall från
ombyggnationer inne i Stockholms City. Detta är inte undersökt.
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Boende
Boende vill uttrycka sitt motstånd mot att bebygga Hammarbyskogen och
Nytorps gärde. Här är mycket grönt runt husen och närhet till skog och mark.
Naturen är viktig för människors välbefinnande Träden ger renare luft.
Grönområden tar upp de ökande regnmängderna.
Boende
Området blir alldeles för tätbebyggt, naturen och boendemiljön påverkas
negativt. Stora delar av Hammarbyskog försvinner, luften försämras, bullret i
områ-det ökar, djurens levnadsmiljö förstörs. Att bygga en skola vid foten av
en gammal soptipp är inte en bra idé. Kalmgatan som genomfartsväg skulle
avse-värt försämra boendemiljön. Det är också konstant brist på
parkeringsplatser. Bygg flera garage under mark. Att täcka över
Hammarbyvägen är mycket riskabelt då vägen används för transporter av
farligt gods. En annan invändning mot byggandet är kostnaderna. Bygg nya
bostäder där miljöpåverkan blir mindre än vad det skulle bli i
Hammarbyområdet. Bevara Kalmgatan, Hammarbyskogen och Nytorps gärde!
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2 boende
Låt Nytorps gärde vara en grön lunga för kommande generationer. Gärdets
ursprungliga karaktär av öppenhet förstörs genom att förslaget drar skarpa
gränser mellan det privata och det allmänna.
Bygg hellre på s.k. "bruna ytor” enligt Turin-modellen, dvs. ytor som tidigare
varit parkeringar eller industrimark. Sådan mark finns vid SL:s terminal vid
Garagevägen. Här skulle närhet till kollektivtrafik vara ett bra argument
eftersom området befinner i skärningspunkten mellan linje 17 och 18 med tre
stationer att välja mellan; Blåsut, Skärmarbrink och Hammarbyhöjden.
Boende
Helt onödigt att Hammarbyskogen ska bebyggas med både bostäder och
framförallt en bilväg för att knyta an till sjöstaden. Det tar max 5 min att gå dit
på den fina skogsvägen. Trevligare kan det inte bli. Alla förskolor och skolor
från Sjöstaden nyttjar Hammarbyskogen som utemiljö. Det behövs en gångbro
över Hammarbyvägen då barnvagn och rullstolsburna inte kan gå ner för
trappan ner till Heliosvägen. Trafiken i Hammarbyhöjden är kaos då Finn
Malmgrens väg är under all kritik med fortkörning. Och nu ska vi ha ännu
mera bilar.
Boende
Boende som hopas att staden river upp detta ogenomtänkta förslag på
ytterligare bebyggelse på den sista större grönytan i närförort. Nytorps gärde är
en oas och en grönskande "tarm" i ett allt mer tätbebyggt område. Hundägare,
barn som lär sig cykla, gymnastiklektioner, föreskolevandringar,
företagspicnickar, grannsammankomster, ballonguppflygningar,
fotbollsträningar, motionsaktiviteter och skidspår samsas på gärdet samtidigt.
Bebygg den stora gräsytan som inte används vid Dalens sjukhus och på
parkeringen vid Åstorpsringen. Där skulle studentlägenheter eller ett högre hus
kunna uppföras. Bebygg den lekpark som finns vid gångvägen mellan
Paternostervägen och Lidköpingsvägen. Denna lekpark används inte.
Samrådstid under sommaren är inte bra, många bortresta.
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2 boende
Opponera mot planerna att bygga i Hammarbyskogen, berg som sprängs kan
aldrig återskapas. Strider helt mot ”Den gröna promenadstaden” som framför
att ingrepp som försämrar funktionerna med regional betydelse ska helt
undvikas. Staden planerar för dem som ska flytta till området utan att ta hänsyn
till de som redan bor där. Programförslaget tar inte hänsyn till områdets
byggstil (30- 40-tal) där husen är 3-4 våningar höga.
Genomfartsleden på Kalmgatan är inte verklighetsförankrad. Vägen är
underdimensionerad och kommer inte gå att anpassa till den höga trafikmängd
som kommer uppstå. Här bor främst barnfamiljer. 0,6 bilar/hushåll är för lågt
räk-nat. Detta kommer att påverka både trafiken på gatan samt behovet av
parke-ringsplatser i området. Kollektivtrafiken är inte anpassad efter att
området expanderar.
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Det finns flera platser i Hammarby och björkhagen där kommunen kan bygga
utan att rita om vägar eller förstöra grönområden
- vid Hammarbyvägen, precis efter Hammarbybacke
- i korsningen Johan Printz väg- per Lindeströms väg
- i slutet av Per Lindeströms väg
- utanför Mariestadsvägen
- utanför slutet på Karlskrona vägen
- mellan Halmstadsvägen och Ystadsvägen
- mellan Halmstadsvägen och Lidköpingsvägen
- flera lokaler i närheten lämpar sig för ombyggnation till lägenheter
Boende
Boende som är negativ till programmet.
Boende
Boende anser att ambitionen att behålla och stärka Nytorps gärde är bra.
Bygg fler bostäder utan att störa dagens unika karaktär
Prioritera bygge av höga flerfamiljshus framför sjukhuset och avstå från
utdragen bebyggelse längs kanterna i nord och syd.
Snygga upp skogsområdet längs södra kanten och behåll norrsidans
lummiga gläntkaraktär.
Ta fasta på barnperspektivet genom total frihet från bilar
Bygg ingen bilväg i anslutning till gärdet. Parkering kan lösas genom
parkeringshus i källare och på västsidan av den nya bebyggelsen. Där kan
även besökare till Nytorpsbadet och grönområdet erbjudas parkering.
Gör gärdet till en plats som knyter samman natur och kultur för alla
Förlägg ett friluftsmuseum högst upp i den högsta byggnaden, på
gångavstånd från tunnelbanan i Blåsut, där stockholmare och andra
besökare kan få kunskap om och utsikt över Nackareservatet. En av
våningarna kan också hyras ut till en restaurang.
Bygg en riktigt attraktiv lekplats på norra eller södra sidan, utöka lekplatsen
med ett antal ”svenska bruksdjur”.
Boende
Åtgärderna på Nytorps gärde ses som positiva. Stora delar av gärdet behålls
intakt och görs mer attraktivt. Staden bör dock se över planerna på de 16
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våningars hus som planeras. Höghuset i Björkhagen bör ensamt verka som
symbol för området. Vägen till Sjöstaden bör utformas så att genomfartstrafik
undviks. Gångfartsområden bör anordnas vilket kan ge utrymme för
uteserveringar och rörelse. Fotgängare och cyklister ska prioriteras och
separeras från biltrafiken. Förskolan Sjöfararen med sin kuperade gård ska
kunna vara kvar på befintlig plats. Utbyggnaden i området bör ske i den takt
som kollektivtrafiken kan utökas. Staden bör ytterligare studera möjligheterna
för fler arbetsplatser som kan ge utökat underlag för restauranger och annan
service.
Boende
Protesterar mot planerad byggnation i Hammarbyskogen. Viktigt och flitigt
utnyttjat skogsområde nära innerstaden där livskvalitén nu riskerar att
förstöras.
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Boende
Att bebygga vidare på Nytorps gärde är mycket olyckligt. Låt Nytorps gärde
vara precis som det är idag. Det fina med Nytorps gärde är att man där får luft
och plats att vara på utan att man behöver trängas. Detta är livskvalitet. Att dela
av gärdet med bilväg, krympa området med hus runt om, att bygga 16
våningars hus kommer att göra Gärdet till vilken stadspark som helst.
Boende
Bygg inte mer i Hammarbyskogen eller på Nytorps gärde. Förslaget bryter mot
Startpromemorian för Program för Hammarbyhöjden och Björkhagen (201211-26), Stockholms Stads Miljöprogram för åren 2012 – 2015, ”Den gröna
promenadstaden” och Riksdagens miljökvalitetsmål, punkt 15. God bebyggd
miljö.
Hammarbyskogen inklusive dess funktion som spridningsväg mellan
Nackareservatet och Årstaskogen är klassat som "ekologiskt särskilt
betydelsefullt". Skogen har stort värde som rekreationsområde. Det som idag
finns kvar av Hammarbyskogen bör undantas från bebyggelse och bilvägar och
omvandlas till naturreservat.
Nytorps gärde är en av de få landskapsparker som finns i Söderort och utgör en
samlande målpunkt för kringliggande stadsdelar. Gångvägar länkar vidare mot
Nackareservatet och angränsande bostadsområden. Området utgör
evenemangsplats och erbjuder upplevelse av rymd i stadsdelen. Nytorps gärde
är gammal sjöbotten och därför rent byggnadstekniskt är mycket dyrt att bygga
på. Programförslaget innebär att Nytorps gärdes nuvarande karaktär och
funktioner ödeläggs, för att ersättas av en traditionell stadspark.
Boende
Bygg inte på Nytorps gärde. Gärdet är genialiskt, skapat med en mängd öppna
ytor som samverkar och skapar förutsättningar för en lång rad aktiviteter,
spontanidrott, promenader, valborgsfirande och skolornas idrottsdagar.
Förtätning ska vara i samklang med befintlig struktur. Att "tydligare skilja det
privata från det allmänna", är helt opåkallat och inte representativt för vad de
boende i området vill. Det ”provisoriska dagis” som ställts upp vid
Malmövägen - Ystadsvägen är en styggelse, helt okänsligt placerat. Att
bebygga partiet längs Ystadsvägen, mellan dagis och IP, skulle krympa den
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smalaste delen av gärdet till en ännu smalare plats. Det får inte ske.
Byggföretagen vill plocka russinen ur kakan och bygga där de tjänar mest.
Boende
Boende som protesterar mot en förskola intill huset. Det är glasklart att detta
sänker värdet på husets lägenheter. Det finns mark att bebygga i Hammarbyhöjden, utan att köra över de redan boende.
Boende
Boende som oroas av planer på att bebygga gärdet med bostadshus och vägar
och vill ha kvar gärdet orört. Gärdet och skogen är de särdrag som ger
Hammarbyhöjden och Björkhagen dess karaktär.
Boende
Bevara gärdet. Skräms av en väg vid poolerna.
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Boende
Boende som är orolig av de byggnadsplaner som föreslås och de ingrepp som
detta kommer att innebära på naturen i området och är emot planerna att bygga
en ny bilväg som sammankopplar Sjöstaden och Hammarbyhöjden vilket
kommer att innebära en ökning av trafiken.
2 boende
Rör inte Nytorps gärde. Gärdet används idag av parkteater, cirkusar,
ballongflygare, av folk som spelar fotboll, brännboll, boule, av solare,
picknickare, scouter, skidåkare och mötesplats för hundägare och
valborgsfirande samt motionärer. En katastrof ur miljösynpunkt och ur ett
kulturellt perspektiv.
Boende
Hammarbyskogen behövs som barriär och som tillskott till friskluft för
området. Nu kommer en genomfartsled som ska passeras av barnen. Att det här
inte skulle påverka barnen i området är felaktigt. Finns en riskbedömning? Del
är fel prognos på antal bilar. Dra en bilväg från Hammarbyvägen och en
vändplan vid skola och ny bebyggelse. Då blir det bilväg till skola, förskola
och ny bebyggelse. Sjöfararen utgör en fin entré till Hammarbyhöjden med
dess röda fina trähus.
Tar man bort löparbanan runt Hammarbyhöjdens idrottsplats så förlorar vi
tjejer/kvinnor som, blivit rädda av att springa i skogen, vår möjlighet att
springa på en trygg, upplyst bana bredvid bebyggelse.
Hur tänker staden avseende miljöpåverkan:
- när man bryter bandet mellan Nackareservatet och Årstaskogen?
- av att dra en genomfartsled i ett nu bilfritt område?
- när boendes viktiga rekreationsområde försvinner?
- av att barn ska passera bilväg för att röra sig i områdets stora fria lekområde?
- för de boende i området av att en bilväg, vilket ger avgaser och störande ljud
dras nära inpå deras bebyggelse?
- för de boende som bor i närheten av där den nya vägen är planerad att dras
och som redan har en hög ljudnivå från idrottsplatsen att tampas med?
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- för området, när en skola på 1000 barn och två stora förskolor med 6-8
avdelningar ska dela de redan barnrika platserna som Indianparken och
idrottsplatsen?
Viktigt är att Hammarbyskogen finns som en länk mellan Nackareservatet och
Årstaskogen, den är även värdefull för sina stora ekologiska värden.
Nackareservatet ligger för långt bort för att barn ska få gå dit själva, och för att
barn- och skolgrupper ska ha tid att gå dit och tillbaka.
Boende
Staden bör växa på ett långsiktigt hållbart sätt. Ju fler vi blir i staden, desto mer
behöver vi dessa grönområden. Placera skolan närmare de boende. Uppmuntra
inte till trafik genom att göra en genomfartsled mellan Hammarbyhöjden och
Hammarbysjöstaden, i detta barnrika område, där barn kan röra sig tryggt i
skogsmiljö och park och idrottsplats.

Godkänt dokument - Jonas Claeson, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2015-05-18, Dnr 2012-10147

Boende
Boende protestera mot den planerade bebyggelsen runt Nytorps gärde, för
många hus och gator. 800-900 nya bostäder är alldeles för mycket. Gärdet
kommer att förlora mycket av sin naturkänsla. Det som är bra idag är att gärdet
är öppet och fritt. Viss ny bebyggelse är bra men höghusen, stadsvillorna och
en av förskolorna bör tas bort/flyttas. Nya vägar som inramning gärdet är helt
fel. Till gärdet ska man komma till fots eller på cykel, som nu.
Informationsmaterialet är svårt att ta till sig, kartorna är oöverskådliga, texten
har svepande formuleringar och delvis svårt språk. Länkarna på hemsidan till
de olika dokumenten är svåra att förstå. Bättre ritningarna och vyer önskas.
Boende
Förstör inte Nytorps gärde med hus och gator. Det är jätteviktigt med gröna
öppna ytor. Bygg någon annanstans.
Boende
Boende som motsätter sig bebyggelse på husets baksida. De boende har lagt
ner mycket resurser för att göra baksidan fin och användbar. Ny bebyggelse
kommer att skärma befintliga hus. Lägenheterna kommer att sjunka i värde.
Redan boende får inte köras över.
2 boende
• Förslaget bryter mot Stockholms stads miljöprogram för åren 2012 –
2015: ” och ”Den gröna promenadstaden”
• Hammarbyskogen är klassat som ”ekologiskt särskilt betydelsefullt”
och har mycket viktiga spridningsvägar och värdekärnor.
• Vägen som planeras bryter av det viktiga spridningssambandet mellan
Nackareservatet och Årstaskogen och bidrar till att försämra den
biologiska mångfalden samt kommer att bidra till en ökad bilism, ökade
utsläpp, miljögifter och partiklar.
• Förslaget försvårar för barn och rörelsehindrade att komma ut i naturen.
• Förslaget är otidsenligt och omodernt då de ekosystemtjänster som
naturen bidrar med är av avgörande betydelse för människors
välbefinnande.
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• Förslaget är ett hot mot folkhälsan om och mot barns behov av
grönområden, vilket bevisas av forskningen på området.
Boende
Placeringen av skolan är märklig. Den kommer ligga utom gångavstånd för
eleverna. Placera skolan närmare barnen. En övertäckt Hammarby fabriksväg
kan bli en fin skolgårdsmiljö om skolan byggs i det området. Utveckla dessa
områden så att de förblir bilfria. Vilka utredningar har gjorts på hur
luftföroreningar i området kommer öka?
Boende
Nyfiken på förändringar för ett mer levande Björkhagens centrum.
Boende
Projekteringen av Nytorps gärde och Hammarbyskogen är huvudlösa. Låt
grönområdena bestå. Kopplingen till Söder och Hammarby sjöstad är helt
tillfyllest genom befintliga vägar, tunnelbana och tvärbana. Den livsmiljö som
Björkhagen nu utgör är sympatisk och luftig.
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Boende
Natur och grönska står inte i centrum när förslaget drar nya vägar och bygger
bort Nytorps gärde samt Hammarbyskogen samt placerar 16-våningars höghus
som förmörkar. Det går aldrig bygga bort bostadsbristen. För ju fler människor
det byggs för desto större behov blir det. Trafiken byggs inte ut i takt med
husbyggandet. Barn vill inte ha betong o asfalt, de vill ha natur o skog att leka
i. Värden elimineras genom den planerade förtätningen.
Boende
Detta område innehåller en fin växtlighet av björk, hasselbuske, bigaråträd och
päronträd som mjukar upp och kontrastera mot den tråkiga väg som löper
bredvid och skapar en inbjudande entré till parken och är väl värd att bevara.
De planerade husen (3 st) kan inte klämmas in mellan vägen och de hus som
redan finns där utan att skapa en väldigt negativ bild av området och en dålig
livsmiljö för de boende i närheten.
3 boende
Stoppa planerna. Nytorps gärde är en fri plats med luft och yta där alla rör sig
som de vill och slipper sitta i knät på varandra. Lösningen på Stockholm
bostadsproblem är inte att bygga över grönområden. Om det kommer att
byggas blir utsikten först till en lerig arbetsplats under ett flertal år och sedan
till en förskola alternativt ett par femvåningshus. Ska vändplanen där barnen
brukar leka affär bli ett 16 våningshus?
Boende
Boende som motsätter sig nybyggnation på Nytorps gärde. Gärdet blir isolerat
och svårtillgängligt samt omringas av en högtrafikerad väg som utgör fara för
barn.
Boende
Att lägga en bilväg innerst mot gärdet verkar helt galet. Vitsen med fältet är att
det är bilfritt. Gör små korta "tarmar" ner från Fyrskeppsvägen, och låt bilarna
hålla sig på Fyrskeppssidan och inte fältsidan. det räcker med en gång- och
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cykelväg i grus för att avdela privat och offentligt. Bygg på Nytorps gärde öster
om tunnelbanan. Det lilla området är bara en passage eftersom den har bilväg
på två sidor och tunnelbana på den tredje.
Boende
Förslaget bryter mot ”Den gröna promenadstaden”. Nytorps gärde betyder
mycket för alla som inte har egen tomt, att jämföra med Gärdet ute på
Djurgården.
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Boende
Protestera mot att bygga hus och bilväg i Hammarbyskogen. Bilvägen blir en
länk till Sjöstaden, Sickla, Nacka och – vilket inte nämns i något underlag – till
Södra länken och därmed E4:an norr- och söderut.
Boende
Bygg inte bort Hammarbyskogen och gör inte Kalmgatan till en
genomfartsväg.
A: Allvarliga brister i beslutsunderlaget
1. Hur har stadens ledning planerat att förebygga eventuellt återkommande
översvämningar?
2. Har kostnader för dränering av hela området tagits med i de ekonomiska
kalkylerna? Om så är fallet bör dessa redovisas tydligt i beslutsunderlaget.
Ett beslutsunderlag som saknar en utredning av ovanstående frågor lider av
allvarliga brister. Beslut får inte fattas förrän dessa brister har åtgärdats.
B: En plan som främjar ökad bilism och risk för försämrad hälsa
Ett samband finns mellan ökning av bilismen och ökning av allergiska besvär.
Beräkningar på volymen av biltrafik framöver har visat sig vara felaktiga.
1. Har dessa fakta beaktats i planen för bebyggelsen av nya
bostadsområden i Hammarbyhöjden?
2. Om så är fallet, hur står det i relation till att i planeringen främjas och
byggs för ökad bilism?
3. Har en hälsokonsekvensensbedömning av planen för ökad bilism i
området genomförts?
Planerna behöver revideras med beaktande av hälsokonsekvenserna av ökad
bilism.
C: För vem byggs det
Konsekvensen av de nuvarande planerna på förtätning av Hammarbyhöjden
och skövling av Hammarbyskogen är att hela området omvandlas till en
boendemiljö endast för en elit av friska, resursstarka, idrottande yngre personer
med fria arbetstider, året runt lantställe och god ekonomi.
D: Ytterliggare risker
Överdäckningen av Hammarby fabriksväg verkar mycket osäker. Området är
klassat som ett krisområde, särskilt sårbart för större olyckor med fordon som
transporterar farligt gods. Att bygga fler bostäder i närheten borde vara
uteslutet.
Bygg vid ingången till Hammarby sjöstad, i centralt belägna kvarteret vid
Horisontvägen i Skarpnäck och på alla golfbanor.
Boende
Kritisk mot den väg som delvis omgärdar Nytorps gärde i sin placering direkt
invid grönområdet. Gärdet bör stå helt trafikfritt från omgärdande gator även
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parkeringar. Låt den nya vägen gå mellan de nybyggda husen och de redan
existerande. För de boende i de nya husen är det guld värt att låta sina barn
springa ut i grönska och för ängen ger husen en ljudisolering och en fin
inramning. Positivt att placera hus närmast Kärrtorps ip för att ge denna del av
ängen en inramning.
Boende
Tackar för ett bra informationsmöte. Invänder mot förslaget att placera några
riktigt höga hus på Nytorps gärde. Höga hus ger en kall och klinisk känsla i ett
område. De kommer att helt förändra karaktären, dessutom kommer skuggorna
bli mycket påtagliga. De höga husen passar dåligt vid en plats som Nytorps
gärde, en plats som ska kunna ge återhämtning, inbjuda till lek, picknick mm.
Vägar utmed gärdet bör undvikas och inte vara till för genomfartstrafik.
Tillfartsvägar till husen bör avgränsas mot gärdet med buskar eller dyl.
Risk att vägen genom Hammarbyskogen utvecklas till en smitväg. Hinder för
genomfart av andra än bussar bör byggas från början. Barn från Sjöstaden ska
gå i skolan i Hammarbyskogen. Att utgå ifrån att barnen behöver skjutsas vore
en onödig anledning till att tillåta genomfartstrafik. Flytta i så fall skolan.
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Använd redan exploaterad mark kan till bebyggelse istället för att ta
rekreationsområden i anspråk. Glädjande att Nackareservatet lämnas orört.
Boende
Protester mot all form av bebyggelse på Nytorps gärde. Gärdet tillhör med ca
90% Kärrtorp och är redan områdesplanerat då det ingår i den områdesanalys
som gjordes för området år 2004 och gäller t.o.m. 2030 och ska därför lyftas ut
från programförslaget.
Bygg istället på gamla industritomter och parkeringsytor, och täck över
Nynäsvägen och byggbostäder ovanpå. Det finns redan områden ute i
Stockholms ytterområden som står redo att bebyggas som Haninge, Huddinge
och Botkyrka. Låt framtidens Stockholmare få växa upp med nära tillgång till
frisk luft och natur, precis på det sätt som var tänkt när områden som
Hammarby, Björkhagen och Kärrtorp en gång etablerades.
Boende
Protesterar mot två höghus (16 våningar). Behåll den känsla som finns med
låghusbebyggelse.
Boende
Nytorps gärde betyder mycket, en grön lunga för dagisgrupper, skolklasser,
hundägare, joggare, folk som har picknick, ballonguppstigning (som är ett
folknöje!) m.fl. Att bygga på Nytorps gärde skulle vara förödande för alla
dessa människor. Bättre med förtätning på små, mindre utnyttjade,
markområden mellan befintlig bebyggelse.
Boende
Boende som protesterar mot att bygga på Nytorps gärde och mot planerna att
bebygga och dra en väg genom Hammarbyskogen.
Nytorps gärde
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Förslaget bryter mot:
- Områdesanalys Hammarbyhöjden – Björkhagen 2013-09-11
- Stockholms Stads Miljöprogram för åren 2012 - 2015.
- ”Den gröna promenadstaden”.
- Riksdagens miljökvalitetsmål, punkt 15. God bebyggd miljö.
Förslaget saknar planer för förstärkning av kollektivtrafiken.
:
Hammarbyskogen är klassad som ekologiskt betydelsefull. Den biologiska
mångfalden hotas. Biltrafiken kommer att innebära mer buller, avgaser och
utsläpp av miljögifter. Våra grönområden är viktiga för såväl rekreation,
ekologisk mångfald och blir de förstörda kan de aldrig återskapas.
Boende
Att bygga bort rekreationsområden och parker är rena dårskapen och går stick i
stäv mot allt vad modern stadsplanering med barn och miljö i fokus står för.
Satsa på kollektivtrafiken istället och pressa byggbolagen att bygga på
outnyttjade markanvisningar.
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Boende
Nu ska Nytorps gärde beskäras. Två höghus ska placeras helt fel, med tanke på
hur omgivningen med trevåningshus ser ut idag. Luften blir fylld med avgaser.
Många människor har flyttat ut från stan för att få bo vid gärdet. Tänk om! Det
finns bättre platser längre bort från tätbebyggelsen att bygga på. Låt inte
pengaintresset styra utan intresset för människan.
2 boende
Nytorps gärde bör bevaras som det ser ut idag och skyddas från exploatering.
Gärdet ger möjlighet till rekreation för alla som bor i Hammarbyhöjden,
Björkhagen, Kärrtorp, Bagarmossen, Enskededalen, Blåsut och Nytorp. Det
används för olika aktiviteter som; cykling, joggning, spontanfotboll, rastning
av hundar, hundagility, brännboll och picknick. Barnen tycker om att flyga
drake där. Cirkusen kommer en eller två gånger per år. Valborgsmässofirandet
samlar massor med människor. De öppna ytorna gör det också mer tryggt för
unga tjejer och kvinnor att löpträna där. Nytorps gärde har samma betydelse
som Tantolunden och Rålambshovsparken betyder för innerstadsborna och kan
även jämföras med Central Park i New York.
Boende
Bevara Hammarbyskogen. Förödande för Hammarbyhöjdens själ och karaktär
att bebygga skogen. Förslaget saknar helt respekt ur miljöaspekter. Den
tilltänkta bebyggelsen kan aldrig väga tyngre än den betydelsen och värden
Hammarbyskogen har idag. Nästa generationer måste kunna få ta del av den
unika Hammarbyskogen.
Boende
Boende som protesterar mot att det byggs i Hammarbyskogen och Nytorps
gärde. En av de stora kvalitéerna med områdena är att det finns stora gröna
ytor.
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Boende
Att bygga varsamt med respekt för boendemiljön och de som redan bor i
området saknas. Detta ingrepp kommer att innebära nackdelar för de boende
och för de som nyttjar det fina gärdet.
•Den nyetablering som ska byggas kommer fullständigt att skymma allt vad
utsikt heter, byts till insyn.
•Stråket som bildas mellan befintliga byggnader och de nya kommer bli
mycket mörkt och inte så gästvänligt.
•Värdeminskning p.g.a. ingen utsikt, mörk framsida, bebyggelse så nära in på
med full insyn.
•Bygg på kanten av Nytorps gärde som vetter mot Dalens sjukhus. Den delen
är mest en infartsträcka till gärdet och påverkar i mycket mindre grad redan
befintlig bebyggelse.
Boende
Förslaget känns omodernt och går emot ”promenadstaden” och Stockholms
stads Miljöprogram. Mjuka faktorer som miljö, ekologi, grön rekreation och
bra balans mellan stad och natur får ge vika för ett antal tusen bostäder. Det är
ogenomtänkt att placera en bilväg emellan där alla barn bor och dit alla barn
rör sig under dagen, d v s skolor, förskolor, lekpark, fotbollsplan och
skogsmark. Skolan tillgodoser ett behov från Hammarby så kan bilvägen dras
från Hammarbyvägen och upp till skolan och där sluta i en vändplan. Entrén
till Hammarbyskogen är inbjudande med de små röda stugor som nu utgör
Förskolan Sjöfararen med sin fantastiska gård. Det är felaktigt att löparbanan
avfärdas eftersom den inte är en hel 400-metersbana. Den används hela
dagarna och kvällarna, inte bara av motionärer utan också av t ex barn som lär
sig cykla.
2 boende
Protesterar mot att staden vill bygga sönder ett kulturarv. Björkhagen har en
genomarbetad och funktionell arkitektur samt väl tekniskt byggda hus som har
skapats av arkitekter som utgör toppskiktet av svenska arkitekter: Nils Tesch,
Sigurd Lewerentz och Georg Varhelyi. Programmet visar inte någon förståelse
för den unika funkisarkitekturen med tankar om grönska och ljus. Björkhagens
blåklassade centrumhus och Markuskyrkan som också skyddas av
kulturminneslagen är lika viktiga att respektera som kulturminnesmärkta delar
av innerstaden.
Björkhagens skulpturala uppbyggnad innebär att inget hus skuggar ett annat
hus. Det finns platser i Björkhagen där det går att göra infill, men det måste ske
med kunskap och respekt för den unika särart som området har. De antagna
önskemålen om ökad service står inte i proportion till den föreslagna
omvandlingen. Hur mycket butiker behöver man egentligen skapa i
Björkhagen? En bra idé är förslaget med två tunnelbaneentréer och gör det lilla
torget framför Konsum till en naturlig samlingsplats. En koncentration av
service här skulle vara fullt tillräckligt. Här skulle man kunna utnyttja
parkeringsgaraget i nedre plan på stadsdelsförvaltningens hus och skapa ytor
för butiker.
Boende
En bilväg på Nytorps gärdes norra del gör det osäkert för gärdets besökare.
Bygg inte nya hus för nära Brf Ursholmens hus, lämna grönområde emellan.
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Boende
Tar stadsbyggnadskontoret något ansvar för att förtätningen inte förgör allt
grönt som tidigare insiktsfulla planerat in, eller slutför kontoret bara uppdraget
från politikerna.
• Säg inte att ni lyckats bra när ni planerar för en överdäckning av väg
som ni inte ens vet om det funkar.
• Säg inte att ni lyckats bra när ni ska flytta och riva en nybyggd
fotbollsplan som kokar över av aktiviteter - var ska barnen,
ungdomarna och de vuxna träna under tiden? - och en nyligen invigd
populär Indianpark?
• Säg inte att ni lyckats bra när ni tar bort stora delar av förskolornas och
skolornas verksamhetsområde - skogen.
• Säg inte att ni lyckats bra när ni ska bygga hus på helt nya motionsspår
och naggar på rekreationen.
• Säg inte att ni lyckats bra för att ni tror att själva boendet är viktigare än
hur man bor.
• Säg inte att ni lyckats bra när ni vill ta bort Hammarbybacken, för det
tänker ni väl göra i nästa planering, men säkert mindre komplicerat än
att överdäcka en väg.
Boende
Boende som vill förpassa förslaget om nybyggnation på Nytorps gärde och
Hammarbyskogen till papperskorgen. Förtätning minskar rekreationsområden
och medför ökad trafik. Svårt att hitta parkeringsplatser redan i dag. Det finns
områden nära Stockholms centrum som är närmast lantliga - har gott om plats
för bebyggelse där kommunikationer, parkeringar och rekreationsområden
skulle kunna tillgodoses på ett bra sätt för de nya boende. Med dagens teknik
skulle många kunna arbeta på distans.
Boende
Majoriteten av medborgarna vill ha fler grönområden. Grönområden ökar
livskvaliteten och förbättrar folkhälsan. Hammarbyskogen är klassad som
"ekologiskt särskilt betydelsefullt" med viktiga spridningsvägar och
värdekärnor. Bebygg inte Hammarbyskogen och Nytorps gärde. Förslagen
bryter båda mot Stockholm Stads miljöprogram för åren 2012-2015. Bygg inte
på grönområdena som behövs för skolungdomar och dagisbarnens aktiviteter.
"Stockholm i världsklass", är just det gröna, levande, rena som vi ska fortsätta
att värna om och inte bygga in obalans och förstörelse. Nytorps gärde är ett
grönt vardagsrum för många - jämför med Gärdet i Stockholm. Grönområdena
ska finnas till för alla och då inte bara i form av parker och naturreservat utan
även i form av gröna platser nära bostaden. Låt även kommande generationer
få njuta av naturen och låt oss hitta områden som är bättre lämpande att bygga
på såsom längs pendeltåg, nedlagda industriområden och spårområden.
2 boende
Programförslaget kan på inget sätt accepteras eftersom det bryter mot
- Stockholms stads program "Den gröna promenadstaden"
- Stockholms Stads eget miljöprogram för åren 2012 — 2015
- FN:s konvention gällande barnens rättigheter
- Riksdagens miljökvalitetsmål, punkt 15. God bebyggd miljö
- aktuell forskning gällande förväntade klimatförändringar
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Programmet är en katastrof ur barnsynpunkt och ur miljösynpunkt. Största
delen av skogen är skövlad och de enda områden som finns för barnen är
Solberget och Lejonberget. Varför har staden ett miljöprogram om
programförslaget struntar i det?
Det är ett uttryck för dålig samtidskunskap att programmet föreslår skövling av
en flerhundraårig blandskog och bygga en 25 meter bred väg rakt igenom en
spridningskorridor med värdekärnor. De 2.300 bostäderna som är beräknade
inom området kommer att generera 6.400 fordonsrörelser per dygn, vilket är tre
gånger fler än Atkins räknat ut.
5 boende
Olyckligt att bygga en tillfartsväg till Paternostervägen mellan husen 56/58
samt 64/66 vilket ytterligare skulle försvåra en redan ansträngd trafiksituation.
Marken mellan de två byggnaderna, 56/58 och 64/66 används flitigt av boende
i området. Bland annat så finns en grillring och trägunga mitt emellan husen.
Förutom att dessa försvinner så försämras boendekvalitén för de boende med
fönster ut mot denna gård markant med den planerade tillfartsvägen.

Godkänt dokument - Jonas Claeson, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2015-05-18, Dnr 2012-10147

Boende
Kritisk till att bygga bostäder och vägar på Nytorps gärde. Det speciella med
gärdet är de öppna orörda ytorna som ger möjlighet till avkoppling och
rekreation från storstadens brus och hets, samt även närheten till
Nackareservatet. Att bebygga kring gärdet innebär att minska de öppna ytorna
och istället forma en stadspark. Denna stadspark kommer få ett ökat slitage
eftersom grönområdet begränsas och fler personer kommer att vistas där.
Begränsa bostadsbyggandet till området kring Dalens sjukhus.
Boende
Nytorps gärde måste bevaras i befintligt skick för att kunna möta kraven från
en tätare bebyggd omgivning, likaså Hammarbyskogen.
Boende
Boende som inte vill ha en genomfartsgata mellan Paternostervägen 64 och 56.
Boende i de nya husen, behöver ju enbart komma fram till sina hus. Bygg raka
hus, inte u-formade så sikten mot fältet kan vara kvar.
Boende
Lämna naturmarkerna i fred och förstör inte för nästa generation. Grönområdet
vid Nytorps gärde är en oas som binder ihop Björkhagen, Hammarbyhöjden
och Kärrtorp, ibland kallat "Lilla Hyde Park". Den ligger i en gammal kulturbygd med fornminnesförklarade lämningar från järnåldern och militärhistoria
från andra världskriget. Kärrtorps gymnasium behöver också grönytorna för
olika utomhusaktiviteter.
Boende
Boende som skulle vilja se ett större fokus på kvalitet, hållbarhet, mångfald,
folkhälsa och kreativitet i stadsplaneringen för Nytorps gärde. Med det nya
förslaget kommer grönskan och områdets karaktär att försvinna. Resultatet blir
en stadspark omgiven av bilvägar och - täta hus. All naturlik mark på Nytorps
gärde borde bevaras för att behålla rekreativa och trafikfria utemiljöer för barn
och vuxna. Förtätningen bör läggas vid befintliga vägar, för att ta ett minimum
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av gärdet i anspråk. Genomfartsgatan mellan husen i Paternostervägen 54-66
måste tas bort ur förslaget.
Dalen och Kärrtorp nämns inte i programmet, trots att de boende där använder
Nytorps gärde - inte minst den västra delen som helt kommer att bebyggas. En
bedömning av utnyttjandet av Nytorps gärde med siffror på den nuvarande och
föreslagna förtätningsgraden måste göras. Denna utredning borde sedan
vägleda planeringen så att en hållbar förtätnings-grad inte överskrids.
Programförslaget är utarbetat för att vara billigt och enkelt genom att bebygga
park och naturmark som ägs av staden. SL:s depå eller platsen framför Dalens
sjukhus med parkering, anges som komplicerade att bebygga då det inte är
stadens mark. Samma gäller platsen för dagvattenledningen, som skulle bli för
dyr att flytta på.
2 boende
Höghus passar inte in i den homogent låga bebyggelsen vid gärdet. Höghusen
skulle kasta mörka skuggor över stora delar av gärdet. Bebyggelse kan
uppföras i gärdets kantzoner och inte högre än 3-4 våningar (trädhöjd).
Två genomfartsvägar på gärdets båda sidor, skulle försämra gärdets karaktär
som bilfri zon. Dessa vägar blir lätt "smitvägar" med ytterligare trafik som
följd.

Godkänt dokument - Jonas Claeson, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2015-05-18, Dnr 2012-10147

Boende
Nytorpsbadet är en oas för boende i regionen. Låt denna ovärderliga miljö vara
ostörd. Planera för de som bor inom området, inte för de som inte bor där.
Boende
Protesterar mot exploateringen av Hammarbyskogen. Viktig ur hälsosynpunkt,
särskilt för barn.
Boende
Det är bra att man bygger ut Björkhagen centrum som behöver bli mer
innerstadslikt och förtätat. Platta tak passar inte in området, bygg istället
klassiska sadeltak så att boende får en mysig utsikt över takåsar
Boende
1. Programförslaget är inte tillräckligt genomarbetat. Väldigt liten hänsyn har
tagits till de synpunkter som framkommit på den s.k. tidiga
medborgardialogen, till exempel önskan att ”behålla bebyggelsens och
områdets karaktär” eller ”inga bilvägar mot gärdet”. Utan en
Miljökonsekvensbeskrivning är inte underlaget för beslutet komplett. Önskar
studier på hur befintlig bebyggelse kommer att påverkas av vibrationer från
pålning och byggtrafik.
2. Förslaget ger en planlagd stadspark omgiven av bilvägar och slutna områden
med täta hus som är helt i konflikt med den öppenhet som präglar bebyggelsen
idag. Programförslaget bryter mot Stockholm Stads miljöprogram och kommer
att ha mycket stor negativ påverkan för barn boendes i närheten av Nytorps
gärde. Förtätningen borde läggas vid befintliga vägar, för att undvika att
förstöra Nytorps gärde med biltrafik och ta ett minimum av gärdet i anspråk.
Bygg på platsen mellan Dalens sjukhus och Åstorpsringen, den västra kanten
på parken längs Åstorpsringen, ovanpå SL-garagen, Norra Nytorps gärde med
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dagvattenledningen (lågt utnyttjat område idag) samt en lång överdäckning av
Nynäsvägen samt Hammarbyfabriksväg. Föreslår även att den onödiga
genomfartsgatan mellan husen i Paternostervägen 54-66 tas bort ur förslaget.
3. Programförslaget innebär en uppdelning av stadsplaneringen i små områden.
Risken är att helheten missas. Dalen och Kärrtorp nämns inte i programmet,
trots att de använder Nytorps gärde och inte minst den västra delen som helt
kommer att bebyggas. Programmet satsar på bilismen med nya bilvägar. Redan
idag är T-banan överlastad i rusningstid, busslinjer närmast obefintliga och
cykelvägarna in till stan ofullständiga.
4. I planeringen bör införas andra variabler än bara den ekonomiska
(vinst)aspekten, dvs. kvalitet, hållbarhet, mångfald och kreativitet.
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Boende
Positiv till ert genomtänkta förslag. Önskar en utbyggd parklek med
djurskötsel. Det finns ingen sådan park eller 4 H-gård längs hela gröna linjen
och med djurintresserade barn får man åka långt. Vid Halmstadvägen ligger en
rad femtiotalsgarage som skulle kunna ge plats för bostäder. Malmövägen är
alldeles för bred. Bygg bostäder där, gör vägen smalare och bygg cykelbana
hela vägen till Björkhagens skola. Det är en trafikfarlig väg för många barn
som cyklar till skolan.
Boende
Hammarbyskogen, är oersättlig. Att ens tänka tanken att bygga hus och
bilvägar i en naturskog som har så stor betydelse för tusentals barn och vuxna
är oansvarigt. Träd skapar syre och utför ekosystemtjänster. Det går inte att
minska grönytorna och samtidigt tro att vi ska kunna behålla de ekosystem vi
får idag. Barngrupper använder skogen men ingen frågar varken barnen eller
deras lärare vad de anser.
Kalmgatan har redan nu stora trafikproblem och betydligt värre skulle det bli
med den skissade förlängningen. Barn använder i dag Kalmgatan för lek.
Slänten norr om Kalmgatan är alldeles för brant att bygga i.
Överdäckning av Hammarby Fabriksväg är en utopi. Vad kan det kosta? Helt
fel tänkt att flytta Indianparken till Solberget, från ett läge bland träd till upp på
ett berg. Och fotbollsplanen, som måste vridas för att ge plats åt en bilväg.
Boende
Detaljerade frågor kring genomförandet avseende fastighetsintrång,
överdäckningen, utredningsområdet och om husen vid Kalmgatans förlängning
som besvarats i mail av stadsbyggnadskontoret.
Förstör inte Hammarbyskogen med dess värdefulla natur. Bygg bostäder i
området norr om Hammarbyvägen som är markerat som utredningsområde
eller i Slakthusområdet. Kalmgatan klarar inte att bli genomfartsgata. Den är 6
meter bred med hus på båda sidorna nära gatan. Det finns uteplatser, balkonger
och en lekplats bara ett par meter från gatan. Vändplanen måste vara kvar.
Överdäckningen är positiv för miljön men gör det inte mycket lättare att
passare än idag. Utbyggnaden av bostäder måste anpassas till utbyggnaden av
kollektivtrafiken.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
DNR 2012-10147
SID 132 (142)

Boende
Tror på tydliga delar av fältet för olika grupper för att undvika konflikter och
föreslår en hundrastplats på baksidan av kullen sett från badet, dvs den östra
delen mot Ystadvägen.
2 boende
Den fina skogen planeras att huggas ner till förmån för en bilväg eller fler
bostäder. Jättetråkigt!
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Boende
Programmet tar inte upp förslagets negativa påverkan på Kärrtorp och Dalen.
Att bebygga västra Nytorps gärde innebär tvärtemot programmets intentioner
att en barriär uppstår för stadsborna i Dalen, Gamla Enskede och Blåsut. Fler
människor kommer att stängas ute istället för att bjudas in till
rekreationsområdet. Det gröna stråket mellan Dalen och Nytorps gärde
försvinner. Grönskan som skiljer gärdet mot bostäderna är mycket viktig för
gärdet och gör att den inte blir privat och att gärdet känns inbjudande. Två
höghus kommer inte bara att förstöra för de närliggande fastigheterna utan
även förstöra användningen av gärdet. Husen närmast gärdet föreslås avsevärt
högre än kringliggande hus och bildar en barriär mellan de befintliga
stadsdelarna och gärdet. Gatan innebär att gärdet kommer att minskas ännu
mer. Gatan kommer att bli en parkeringsplats som kommer att synas runt
gärdet.
Boende
Förslaget på denna öde gräsmatta är ett stort tillskott i dagens bostadsbrist.
Området från Dalens sjukhus fram till den stora fotbollsplanen har alltid varit
till 99% öde. Enstaka män som rastar hunden, ensam mor med barnvagn,
någon gång skolelever som tillbringar tid nedanför busshållplatsen Ni kan kolla
hur mycket folk som påstås utnyttja Gärdet. Jo ,vid badet och området kring
Kärrtorps idrottsplats. Det utrymmet räcker och blir över.
2 Boende
Boende som motsätter sig planerna på att bebygga Hammarbyskogen och
Nytorps gärde. Grönområden borde fredas vid förtätning av bostadsområden.
Byggs de bort bidrar planeringen till ohälsa och stress som kommer kosta
samhället mycket i framtiden. Stort fokus på bilen som transportmedel, vår tids
största miljöbov, med vägar föreslagna både genom Hammarbyskogen och
invid det som blir kvar av Nytorps gärde.
Boende
Våga inte röra Hammarbyskogen, den är vårt hjärta.
Boende
Boende som tycker att det är bra att det byggs nya lägenheter. Parkmark skall
inte användas för att bygga radhus och villor. Stadens mark är allas och skall
användas så allmännyttigt och effektivt som möjligt. Stadsdelar byggs inte ihop
med vägar utan med bostäder, kaféer, affärer, tunnelbana/spårvagn, cykelvägar
och promenadstråk. Vägarna i denna plan är obegripliga. Det vore bättre att
klämma in lite fler bostäder än att bygga vägar som bara nyttjas av ett fåtal av
de boende. Bygg parkeringsplatser vid oattraktiv mark utmed de stora vägarna,
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tex Nynäsvägen. Låt gärdet slippa vara omringat och genomskuret av vägar så
kan alla använda gärdet säkert för rekreation.
Boende
Undvik att placera ut enstaka hus i områden som redan är täta så som föreslås
på Karlskronavägen. Den befintliga arkitekturen och området förstörs som nu
är luftigt planerat med inslag av grönska som förhindrar insyn. Satsa på större
sammanhängande områden som att bygga ihop Hammarbyhöjden med
Sjöstaden. Nytorps gärde, kan bebyggas mot Dalen. Nya vägar på gärdet
förminskar fältet. Viktigt med helhetssyn så att det finns inplanerade
mötesplatser såsom lekplatser / fik / odlingsplatser / kolonilotter /
hundrastgårdar och skola / förskola med väl tilltagna skolgårdar.
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2 boende
Förvandla inte Nytorps gärde till en park. Den natur som finns idag i området
är också unik, och bör behandlas med samma respekt som man behandlar
gamla byggnader och kulturmiljöer. Nytorps gärde är ett fält, ett litet stycke
natur som har bevarats mitt bland bebyggelsen, och det är det som är områdets
styrka. Det finns fungerande bilvägar redan idag. Samma hänsyn till den
omkringliggande miljön borde tas när man bygger nytt här, som när man
bygger nytt på Södermalm, eller i Gamla stan, eller på Djurgården. Det går att
bygga ett eller två bostadshus på Nytorpsgärde, men absolut ingen bilväg.
Boende
Bevara de fantastiska grönområden som gör Stockholm vackert och attraktivt.
Beklagansvärt att staden så respektlöst planerar att köra över sina egna miljömål
genom att skövla Hammarbyskogen. Skogen är ekologiskt särskilt betydelsefullt
på grund av att den binder samman Nackareservatet med Årstaskogen. Staden ska
utfärda vite för de byggherrar som avbryter/inte bygger på tilldelade
markanvisningar. Använd de tomma tomter som finns i industriområdet längs
Hammarby fabriksväg till bostäder. Även de tomter i centrala Skarpnäck som i
dagsläget är anvisade som lagerlokaler skulle mycket bättre användas som
bostadsområden.
Boende
Byggemenskaper ger en mångfald av människor möjligheten att vara en aktiv
del i planarbetet och byggandet av sitt boende.
I det fortsatta arbetet:
- Ta fram små fastigheter, 4-50 lgh
- Detaljplanera först, markanvisa sedan
- Markanvisa med fast pris och kvalitets- /hållberhetskriterier
- Lägg alla betalningar för byggherren så sent som möjligt
Boende
Berömmer planerna över Nytorps gärde. Det har alla möjligheter att bli en
fantastisk park som kommer nyttjas i större utsträckning än vad ytan görs idag.
Att få fler bostäder är inte en dag för tidigt. Hyresrätter är att föredra, det skulle
också leda till en mer icke homogen befolkning.
Vad gäller Hammarbyskogen är det mer komplicerat att bygga utan att förstöra
spridningskorridorer och blandskogen. Tror att det behövs en genomgång om
hur man bör kompromissa för att åtminstone delvis skydda de naturvärden som
finns där.
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Boende
Gillar planerna på förtätning kring Nytorps gärde samt utveckling av de
centrala delarna av gärdet. Det är ett outnyttjat fält i dag som kan utnyttjas
mycket bättre både för boende och som rekreation. Skolor och förskolor
behövs. Överdäckningen av Hammarbyvägen är också bra. Hade gärna sett ett
mer aktivt grepp kring planeringen av Björkhagens centrum då det är relativt
bedrövligt som det ser ut nu, men har potential att bli toppen.
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2 boende
Programförslaget bör slopas i sin helhet. Det bryter mot stadens egna mål,
gällande lagar och förordningar samt förstör viktig naturmiljö. Ingreppen skulle
förstöra hela områdets karaktär för all framtid. Hur anser staden att
programförslaget förändrar och utvecklar Hammarbyhöjden på ett varsamt
sätt? Kritiska till hur dialogmötet genomförts. Staden har inte tagit sitt ansvar
utan redan bestämt sig och inte avser ta in adekvata synpunkter för att ändra i
förslaget. Språkbruket i programförslaget är manipulativt och
verklighetsfrämmande. Texten är insmickrande och missvisande. Stockholmare
behöver inte en tillrättalagd friluftsmiljö där den naturliga skogen får stå
tillbaka för anlagda parker och tillgänglighetsanpassade grönområden. En
robust och naturlig skogsmark är det bästa för medborgarna. I
barnkonventionen anges att barn och ungdomars rättighet till oplanerade och
föränderliga miljöer (läs skogsmiljö, inte tillrättalagda parker) ska bejakas vid
stadsplanering.
Öka tillgängligheten och ge möjlighet till hundratals nya bostäder genom att
gräva ned tunnelbanan. Det finns flera parkeringshus som kan grävas ner och
ersättas av hyreshus. Bygg nya bostadsområden utanför Stockholms kommun.
Området kan inte utökas med flera boende innan en väl utbyggd och miljöriktig
kollektivtrafik kan erbjudas.
Boende
Låt Hammarbyskogen vila i fred. En vacker skog, fina djur och en bra
fotbollsplan. Skogen är ett andra klassrum. Nya vägar förstör tryggheten att gå
hem till kompisar. Många djur och insekter går också mellan ÅrstaskogenHammarbyskogen-Nackareservatet och det är viktigt att detta inte förstörs!
Boende
Boende som är emot att Hammarbyskogen ska skövlas för att bygga bostäder
och väg. Hammarbyskogen är klassad som "ekologiskt särskilt betydelsefull"
och att staden bryter mot Stockholms stads eget miljöprogram för åren 20122015 samt "Den gröna promenadstaden". Skogen är en viktig biologisk länk
mellan Årstaskogen och Nackareservatet. Också emot att så stora delar av
Nytorps gärde bebyggs av samma skäl. Jag föreslår byggnation på höjden, att
använda oattraktiva ytor ovanpå stora garage, att bygga längre ut och att bygga
ut lokaltrafiken så att det går snabbt att ta sig in till centrum. Bygg 1:or och
2:or som bostadslösa ungdomar utan rika föräldrar kan ha råd till.
2 boende
Programförslaget är orimligt, oansvarigt och kortsiktigt och byggplanerna
gällande Nytorps gärde måste stoppas. Att föreslå att detta kulturhistoriskt
värdefulla Nytorps gärde bebyggs visar på en ignorans. Byggnationen kommer
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försämra boendemiljön för de familjer som redan bor i dessa förorter.
Exploateringen skulle ha en negativ påverkan på essentiella naturvärden och
förstöra ekosystemtjänster och försämra folkhälsan. Förslaget hjälper
växthuseffekten på traven. Att bygga två 16 våningars skrapor på gärdet bryter
mot riktlinjen om samspelet med angränsande bebyggelse. De föreslagna
bilvägarna skulle bilda en barriär mellan invånare och natur samt försvåra
framkomligheten för våra barn, äldre och funktionshindrade. Det finns ett antal
politiskt förankrade förslag på hur staden kan förtäta i stadsdelen på redan
hårdgjorda ytor utan att bygga bort naturen.
Boende
Det är förskräckligt att man planerar att ta bort skogen bakom Per Lindeströms
väg för hus, skolor och bilväg. Av skogen behålls enbart Solberget och Lejonberget. De här områdena kan absolut inte räcka som yta för alla barn i
Hammarbyhöjden samt Sjöstaden. Det går inte att backa när det väl är byggt.

Godkänt dokument - Jonas Claeson, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2015-05-18, Dnr 2012-10147

Boende
Boende som protesterar mot planerna på att ta Hammarbyhöjdens värdefulla
naturområde i anspråk för bebyggelse. Likaså kommer en genomfartsled på
Kalmgatan leda till sämre boendemiljö och trafikfaror. Förslaget bryter mot
Stockholms stads miljöprogram för åren 2012-2015, och mot Stockholms stads
program " Den gröna promenadstaden". Hammarbyskogen är klassad som
"ekologiskt särskilt betydelse" och har viktiga spridningsvägar och
värdekärnor.
Boende
Boende som är helt emot att skövla Hammarbyskogen. Skogen är en social
mötesplats för hundägare. Barnen leker på ett sunt sätt i skogen och lär sig
respektera naturen, bygga kojor, klättra i träd och få möjlighet att använda sin
fantasi. Skövlas skogen förstörs ett helt ekosystem som aldrig går att reparera.
Boende
Boende som blir ”drabbad” av den nya bebyggelsen. Bygg "luftigt" och bevara
träden mot gärdet så att det inte känns alltför instängt. Bygg inte
vinkeln/gaveln som stänger öppenheten och medför en känsla av stängd
innergård. Det blir några färre lägenheter men ökad luftighet och trivsel. Det är
positivt om det blir hus framför nuvarande bilväg utanför Dalens sjukhus, det
minskar bilbullret. Bygg billiga hyresrätter.
Boende
Nytorps gärde är och bör förbli en oas även för kommande generationer. Det
måste finnas vettigare planer än de som nu föreligger.
Några boende
Boende som är oroliga för förslaget som hotar området. Önskar stoppa
programmet, skydda Nytorps gärde och rädda Hammarbyskogen
Boende
Boende lägger in sitt veto angående byggplaner på Nytorps gärde och i
Hammarbyskogen. Att bygga bort rekreationsområden och parker går stick i
stäv mot allt vad modern stadsplanering med barn och miljö i fokus står för och
FN:s barnkonvention och de miljömål vi måste ha för framtiden. Förtäta men
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gör det klokt och inte i park och skog. Satsa på kollektivtrafiken istället och
pressa byggbolagen att bygga på outnyttjade markanvisningar.
Boende
Skövla inte skogen som dagligen besöks av hundratal personer i alla åldrar.
Förtäta för vanligt folk med punkthus och med flera tre/fyra våningshus i
liknande arkitektur som övriga Hammarbyhöjden för att bibehålla
Hammarbyhöjdens utseende och arkitektoniska balans. Bygg ut befintliga
skolor. Omotiverad genomfartsled blir en katastrof för alla, såväl för
Hammarbybor som de nyinflyttade som ska bo i de nybyggda huskropparna
alldeles intill. Idag talar vi om närproducerat, ekologiskt odlat, vikten av
motion och att inte sitta stilla vid datorn. Det är ett människovärde att få bo
nära naturen och på kort tid kunna komma ut i det gröna.
Boende
Att bygga högt vid Nytorps gärde är helt fel. Det kommer att förändra områdets
karaktär. Området ska ge en känsla av öppenhet. Risken är också stor att huset
kommer att skugga fältet - just den biten som vi ska spara för rekreation och
umgänge. Önskar en solstudie.
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2 boende
Det är jättedumt att bygga bostäder och bilväg i Hammarbyskogen. Barn leker i
skogen som behövs för människor och djur. Skogen är viktig för vår hälsa och
det är för långt för oss att gå till Nackareservatet.
Boende (med familj)
Det ekologiskt betydelsefulla värdet, människors åsikter, barnen, djuren - inget
av detta tas det hänsyn till. Att lägga en bilväg genom skogen är fullständig
galenskap. Däcka över Hammarbyfabriksväg och bygg där så får vi verkligen
en win/win situation. Fler butiker, kaféer, apotek har ingen efterfrågat. Vad
människorna vill ha är naturen och så lite bilar och buller som det bara är
möjligt.
Boende
Boende som säger nej till stora delar av programmet gällande Hammarbyhöjden/Björkhagen, då det bland annat går emot Stockholms stads miljöprogram.
Att förstöra ekologiskt värdefulla miljöer till förmån för bostäder är ett kortsiktigt alternativ. Fördela husbyggena på alla delar av staden, så slipper någon
drabbas så hårt som nu sker (Hammarbyskogen och Nytorpsgärde). Hur fungerar samarbetet med övriga kommuner för att lösa bostadsfrågan och sponsrar
byggbolagen tjänstemännens löner? Med detta förslag byggs än mer stress in i
området i form av fler människor och bilar samt minskad grönska och möjlighet till rekreation. Stadsmiljö är vad många boende i området har valt bort pga
hälsoskäl.
Det finns redan en vild, naturlig, skog som många älskar att vistas i hellre än
anlagda parker. Människor föredrar och mår bäst av naturlig skog framför
tillrättalagda parkmiljöer. Nackareservatet är endast för de vuxna, friska som
kan/orkar och har tid att ta sig långt från bostaden för att komma till skogen.
Börja med överdäckningen.
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Boende
Säger nej till programmet, då det går emot Stockholms stads miljöprogram. Att
förstöra ekologiskt värdefulla miljöer till förmån för bostäder är ett dumt och
kortsiktigt alternativ. Istället bör redan hårbelagd mark, samt mark utanför
staden. Med detta förslag byggs än mer stress in i området i form av fler
människor och bilar samt minskad grönska och möjlighet till rekreation.
Stadsmiljö är vad många boende i området har valt bort, vissa på grund av
hälsoskäl. Endast vuxna, friska kan/orkar och har tid att ta sig långt från
bostaden för att komma till Nackareservatet.
Boende
Programmet för Hammarbyhöjden inte är acceptabelt, detta då all natur
försvinner och det är den enda natur som finns. Inte heller en genomfartsväg
igenom hela Hammarbyhöjden. Är också emot skolan för sjöstadselever.
Boende
I Hammarby och Björkhagen finns små gröna oaser insprängt bland husen vilket gör området unikt och eftertraktat. Med förslaget kommer området att få en
förslummad överbefolkad karaktär utan närhet till natur och grönska. Befintliga
bostäder kommer att minska i värde.
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Boende
Nytorps gärdes stora gräsyta är viktig för rekreation. Här samlas barnfamiljer,
hundägare. joggare, soldyrkare, spontana picknickar, skolklasser som spelar
brännboll och ballonguppstigningar. Ett vackert stycke natur. Ett mycket bättre
alternativ till platser för bostäder är små markytor runt befintlig bebyggelse.
Boende
Förstör inte den lilla grönska som finns kvar åt folket och tänk för all del på
miljön i dessa tider. Protesterar å det bestämdaste mot det staden tänker göra på
detta gärde.
Boende
De största problemen med utökningen av bostäder i Björkhagen och
Hammarbyhöjden är:
• Trängseln på tunnelbanan. Alternativ kollektivtrafik måste till innan
några nya bostäder kan byggas.
• Minskade ytor för rekreation vid Nytorps gärde. De stora husen med
innegård framför sjukhuset kommer att minska parkytan och innebära
en ändring av karaktären av Nytorps gärde. Rekreationsvärdet hos
Nytorps gärde minskar mer än vad dessa hus bidrar med. Att bygga in
de hus som ligger längs med södra sidan, och dra en ny bilväg mitt i
parken kommer att förminska parken och dess värde mer än vad
bostäderna är värda.
• Förlorad biologisk mångfald i Hammarbyskogen/ökat tryck på
Nackareservatet redan nu är Nackareservatet hårt utsatt och en minskad
biologisk mångfald i Hammarbyskogen riskerar hela planområdets
hållbarhet.
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Boende
Förslaget har inte tagit hänsyn till den bebyggelse som finns med tanke på hur
vägen placerats. Ingen hänsyn till alla barn som lever, leker, tränar och rör sig i
det här området. Ett hån mot alla barn som berörs. Dessutom föreslås det ett
parkeringshus under fotbollsplanen. Fler bilar bland alla barn alltså. En
trafikanalys bör redovisas då programmet anger att vägen har "ingen större
påverkan på barnens liv".
2 boende
Bygg ingen genomgående bilväg från Finn Malmgrens väg till Hammarby
Sjöstad. Gynnas bilåkandet, ökar trafiken. Vägen blir en trafikerad väg, med
buller, avgaser, hälso- och säkerhetsrisker. Vill se en mer djupgående
trafikanalys samt alternativ till lösningar för biltrafiken. Ersätt vägen med
mindre vägar för att förse skola, nya bostäder, förskolor och idrottsplats med
transporter. Skapa möjligheter att leva så bilfritt som möjligt. Stärk kopplingen
mellan Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad med förbättrade cykel och
gångstråk. Bygg bergbana, linbana eller alternativt gång och cykelbro till
Hammarby Sjöstad.
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Skövling av Hammarbyskogen bryter mot Stockholms stads miljöprogram.
Skogen är viktig, träd rensar luften. Grönområden tar upp regnmängder.
Skogen används. Många människor går dagligen i dessa grönområden. Bygg i
en del av skogen, med hänsyn till nuvarande bostäder. Parkeringar grävs ned.
Lägg skolan närmre Hammarby Sjöstad.
Boende
Fel tid att lägga samrådet under sommaren. Nytorps gärde har ett stort värde
som inte kan mätas i pengar och som utgör ett välplanerat naturnära område
som är synnerligen tillgängligt årets alla dagar. Bygg bostäder vid redan tillgängliga vägar och i utkanterna av gärdet istället för att anlägga bilvägar kors
och tvärs över hela gärdet. Bygg på landstingets mark vid Dalens sjukhus, 16
våningar, däcka över Hammarby Fabriksväg en längre sträcka och få en
ypperlig förbindelse till Hammarby Sjöstad eller varför inte överdäcka
Nynäsvägen och bebygg SL-depån.
Boende
Boende protestera mot planerad byggnation i Hammarbyskogen främst på
grund av barnen i området. Bara på de närmsta gatorna finns 4 daghem som
dagligen nyttjar skogen. Barnen är för små för att hinna gå längre. En fantastisk
miljö. Djur som bor i skogen är räv, grävling, älg, rådjur, duvhök, hackspett,
insekter och grodor och de djur som använder skogen som passage från Årsta
skogen till Nacka Skogen. Lugnt med hög livskvalitet.
Boende
Att anlägga bilväg närmast intill Nytorps gärde är en olycklig lösning som
tillfredsställer några på många andras bekostnad. En av de trivsammaste
sakerna med Nytorps gärde är en känsla av rymd, som att vara ute i ett
naturområde. Om ändå vägar byggs runt om gärdet så plantera täta och höga
träd framför bilvägarna så att känslan på gärdet går att återskapa, även om
själva grönytorna blir mindre. Att flankera gärdet med 16 våningshus bidrar
ytterligare till att byggnationen inkräktar på grönområdet.
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Boende
Negativ till skövling av Hammarbyskogen och införande av bilväg och skola.
Istället för att bygga bort fungerande grönområden föreslås "fula" mindre
outnyttjade industri- eller otrygga områden att bebyggas.
2 boende
Tillbyggnader på 80-talet i Björkhagens centrum skapar en tråkig barriär och
kan byggas till mot Malmövägen för att ge en inbjudande annonsering mot
tunnelbanan. En omgestaltning av den slutna fasaden och taket borde prövas.
Nytt höghus på Nytorps gärde kan i stället byggas med lägre tät bebyggelse
med gårdsbildningar likt intilliggande befintliga. Anlägg skyddade gång- och
cykelstråk.
Boende
Det är inte helt enkelt att återställa natur. Vad jag förstått så är det hyresrätter
som i huvudsak ska gå till inflyttande ungdomar från andra städer och
nyanlända svenskar. Har de råd?
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Boende
Boende som motsäger sig dessa planer och vill behålla dessa gröna lungor som
gör dessa bostadsområden till de fantastiska funkisområden som de är.
Boende
Bilvägen Paternostervägen - Nytorps gärde förstör mer än den gör nytta då
kringliggande hus blir av med så mycket grönyta. Vägen är heller inte
nödvändig varken för en fungerande trafik eller för utryckningsfordon.
Bebyggelse längs Nytorps gärde förändrar området till ett stadsområde vilket är
en deprimerande utveckling för boende i området. Gårdarna på
Paternostervägen (64-78) betraktas av de boende som mörka. De nya husen
kommer att ha en ytterligare mörkläggande effekt för gårdarna. Nya hus borde
placeras så att siktlinjerna ut mot gärdet bevaras för nuvarande boende.
Nytorps gärdes stora yta och avsaknad av bilvägar förändras negativt. All
bebyggelse läggs på befintliga grönområden och dessutom med två 16våningshus mitt på gärdet. Västra gärdet försvinner som plats för avkoppling.
Expandera i stället för att förtäta.
Diskutera möjligheten till bebyggelse på spårvagnshallarna vid Blåsuts
tunnelbanestation även om SL inte visar intresse i dag. Även området framför
Dalens sjukhus som lämnats utanför förslaget för eventuell utbyggnad av
sjukhuset bör staden titta på igen.
Om det byggs bör den nya bebyggelsen spridas ut mer än i nuvarande förslag.
Låt de boende i området dela på uppoffringen istället för att låta en mindre del
ta hela smällen. Lägg även mer energi på att leta upp öde och oanvända ytor
mitt bland den befintliga bebyggelsen. Titta närmre på området mellan
Tidaholmsvägen och Paternostervägen.
2 boende
Nytorps gärde klarar inte den omfattande bebyggelse som nu är planerad, då
detta för all framtid skulle förstöra områdets karaktär, med långtgående
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konsekvenser för de redan boende i området. Nytorps gärde utgör en viktig
förbindelselänk, ”grön kil ” till Nackareservatet och får inte förstöras av två
iögonfallande 16-våningshus. Höghus passar inte in i den för övrigt homogena
låga bebyggelsen vid gärdet. De två genomfartsvägarna skulle allvarligt
försämra gärdets karaktär som bilfri zon. Dessa vägar skulle dessutom lätt
kunna bli ”smitvägar” med ytterligare ökad trafik som följd.
2 boende
Boende som är oroade
- för Kalmgatans förlängning, då gatan i dag är underdimensionerad och att då
förlänga den och släppa in fler bilar är inte bra
- för att grönområdet mellan Kalmgatan och Hammarbyvägen försvinner. Det
används av barnen och att bygga här skulle förstöra för oss alla som bor här.
- för att överbyggnaden av Hammarbyvägen inte blir av.
- för att i många år framöver bo i en byggarbetsplats.
Boende
Nytorps gärde och Hammarbyskogen ska inte bebyggas utan bevaras. All
större expansion ska ske i kranskommunerna för att Stockholm ska kunna växa
med bevarad livskvalitet.
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Handläggningen av ärendet har inte skötts på ett demokratiskt korrekt sätt. 98%
av Nytorps gärdes yta ingår i stadsdelen Kärrtorp. Kärrtorpsborna måste få vara
med och tycka till. I programförslaget finns inte Kärrtorp med så hela processen måste göras om.
Rykten florerar att stadens tjänstemän att staden tagit emot pengar från de
intressenter (byggherrar) som är intresserade att bygga på de planerade områdena. Detta måste utredas noga och "korten ska på bordet".
Boende
Det finns människor som gärna bor inne i stan, men det finns även människor
som inte vill bo på det sättet. Att få öppna fönster och slippa lukt från biltrafik,
uppleva tystnad, höra fågelkvitter, se en hare skutta mellan husen, pyssla på sin
balkong med växter, se och höra skolbarnen spela brännboll, slå sig ner med en
picknickkorg på Nytorps gärde med mera. Att barn får ta plats genom att
springa omkring och leka utan rädsla att en bil kommer. Att småbarnsföräldrar
kan promenera lugnt med sin barnvagn, åka skridskor på en isplätt som
uppstått på gärdet. Slippa springa till Nackareservatet för att träna.
Hur många lägenheter är det frågan om? Hur höga hus blir husen? Varför tror
ni att höghus är önskvärt? Hur många människor får tillgång till boendet?
Vilken målgrupp vänder ni er till? Vilken typ av boende gäller, bostads- eller
hyresrätter? Räcker verkligen ytan till enligt den plan jag sett? Hur många bilar
räknar ni med ska finnas i anslutning till antal boende? Var ska bilarna parkera?
Känner ni till att bilvägar på Nytorps gärde kommer att bli genvägar för annan
trafik? hur bred har ni tänkt att bilvägarna ska vara? Den bilväg som planeras
från Paternostervägen över den lilla tomt som vi förfogar blir ett stort intrång
för oss. Hur stor yta kommer att finnas kvar av Nytorps gärde för annat i den
planerade bostadsområdet? Hur många träd, buskar stryker med inför
byggande? Känner ni till att träd/buskar har en ljudisolerande effekt? Känner ni
till hur många år det tar för ex ett träd att växa innan isoleringseffekten
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fungerar? Känner ni till att nuvarande träd isolerar väldigt mycket när det gäller
bullret från Nynäsvägen? Känner ni till att förutom att träd isolerar även
”renar” luften från bilavgaser?
Ej fullständiga namn
Boende
Det är en dålig idé att bygga bilväg i Hammarbyhöjden. Barn kommer att gå
till fotbollsplanen och Indianparken och måste då passera bilvägen med ökad
risk.
Boende
Använd de bilvägar som redan finns för att sammanlänka Hammarbyhöjden
med Hammarby Sjöstad, exempelvis Kalmgatan eller Per Lindeströms väg.
Förläng dessa vägar istället för att störa det lugna område som nu finns runt
Hammarbybacken. Bra idé att bygga hus i Hammarbyskogen, men flytta inte
fotbollsplanen och Indianparken.
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Boende
Mest oroad över trafiksituationen i Hammarbyhöjden. Hela stadsdelen fungerar
som en infartsparkering.
Boende
Det är förkastligt att bygga på Nytorps gärde.
Gärdet är perfekt i dess nuvarande form och perfekt för oss som av olika
anledningar inte kan ta oss till nackareservatet.
Boende
Nytorps gärde är de boendes vardagsrum, trädgård. Gärdet är unikt eftersom
det knyter samman så många närförorter. Här möts människor i vardagen.
Bevara våra allmänna platser. Bebygg de redan exploaterade områdena.
Boende
Riv Nytorpskolan (dåligt rykte) och bygg där skolan står idag. Bygg en ny
skola i början av parken, där den inte blir utsatt för trafiken på samma sätt som
där den ligger idag. Det skulle ge skolan en nystart och möjlighet att få bort
den dåliga stämpeln.
Boende
En intressant bra förtätning av Björkhagen. Att Malmövägen bebyggs på båda
sidor kan göra den tråkiga och oanvända delen av området trevligare.
Boende
Det är svårt att se att programmet har några fördelar för dem som bor i
Hammarbyhöjden idag, tvärtom så riskerar en ny trafikled genom
Hammarbyskogen att öka trafiken genom området. En alternativ utredning
måste göras av den föreslagna vägen genom Hammarbyskogen. Förslaget att
överdäcka Hammarby fabriksled är bra men svår att genomföra ekonomiskt.
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2 boende
Värdet av Nytorps gärde är lugnet och avsaknaden av bilvägar. Det vore
förödande för värdena och Nytorps gärdes karaktär om tillfartsvägar placerades
närmast mot gärdet. Trafiken skulle vara mycket störande för hela gärdet och
för upplevelsen av att promenera längs dess sidor. Till Nytorpsbadet skulle
besökare sommartid komma med bil och orsaka problem. Att förstärka
möjligheterna till spontanidrott vid Nytorpsbadet är utmärkt. En
beachvolleybollplan och boulderingblock vore fint att få dit. Det vore också
positivt med fler kolonilotter och då gärna i föreslaget läge i gärdets norra
utlöpare.
Boende (utan namn)
Hammarbyskogen bör vara kvar i sitt ursprungliga skick. Bebyggelse ger
sämre luft, ökad trafik. Om skogen försvinner blir alltså följden att närmiljön
försämras betydligt för folk på Kalmgatan, vilket får till följd att sjukvården
belastas. Grönområden är gynnsamt för hälsan.
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