Protokollsutdrag

Stadsbyggnadsnämnden

Tid

Torsdagen den 11 juni 2015, kl. 16.00 – 17.20

Plats

Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Justerat

Tisdagen den 23 juni 2015

Anslaget

Torsdagen den 25 juni 2015

Roger Mogert

Joakim Larsson §§ 1-6

Kristina Lutz §§ 7-65

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Roger Mogert (S), ordföranden
Joakim Larsson (M), vice ordföranden §§ 1-6
Suleiman Said (S)
Elina Åberg (MP)
Cecilia Obermüller (MP)
Sebastian Wiklund (V)
Kristina Lutz (M)
Joel Laurén (M)
Björn Ljung (FP)

Godkänt dokument - Lena Mittal, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2015-06-23, Dnr 2012-10147

Erik Slottner (KD)
Tjänstgörande ersättare:
Arne Genschou (M) §§ 7-65
Jimmy Lindgren (S)
Berit Nyberg (S)
Ulrica Schenström (M)
Ersättare:
Eva Risberg (S)
Ewa Larsson (MP)
Haval Murad (MP)
Arne Genschou (M)
Harald Eriksson (M)
Patrik Lind (FP)
Christina Linderholm (C)

för Joakim Larsson (M)
för Karin Gustafsson (S)
för Annika Johansson Hansson
(S)
för Mikael Lind (M)

§§ 1-6

Tjänstemän:
Dessutom närvarade stadsbyggnadsdirektören Anette Scheibe Lorentzi,
nämndsekreterare Lena Mittal och Jenny Holmberg,
borgarrådssekreterare Lina Glans och Daniel Carlsson Mård och
stadsbyggnadskontorets avdelningschefer samt handläggande
tjänstemän i de aktuella ärendena.
Stadsbyggnadsnämnden
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Stadsbyggnadsnämnden 11 juni 2015

Sida 2 (6)

§7
Program för Hammarbyhöjden och Björkhagen,
Hammarbyhöjden och Björkhagen, Dnr 2012-10147-53
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Roger Mogert m.fl. (S), Elina Åberg m.fl. (MP) och Sebastian
Wiklund (V):
1

Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av
programsamrådet och beslutar att en godkännandehandling
ska upprättas i enlighet med kontorets utlåtande och följande
uppdrag:
a. Antalet lägenheter i programmet ska bibehållas.
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b. Spridningssambandet från Nackareservatet till Årstaskogen
ska stärkas.
c. De sociala och fysiska kopplingarna mellan Söderstaden,
Blåsut och Nytorps gärde ska bearbetas och stärkas, och
kopplingen mellan Söderstaden och Nytorpsgärde ska
stärkas för gång och cykeltrafikanter.
d. Bebyggelsen i Hammarbyskogen ska ytterligare anpassas
för att spara den mosaik av naturtyper som lyfts fram i
rapporten gröna strategier.
e. En ökad exploatering längs Hammarby fabriksväg ska
prövas.
f. Intrånget i parken på den norra sidan av gärdet ska minska.
Utformning, bebyggelse och infrastruktur ska i dettas syfte
omfördelas och anpassas. En lösning där vägar inte dras
längs med gärdets kant ska utarbetas under planarbetet.
Gärdet som social, tillgänglig och allmän mötesplats ska
främjas.
g. Förslaget som rör vägen genom Hammarbyskogen måste
bättre anpassas till naturvärden till exempel genom att hålla
nere vägbredd och volym. Liggande förslag innebär en risk
för smit- och genomfartstrafik och måste förbättras. Ett
jämförelsealternativ där genomfart enbart möjliggörs för
gång- och cykeltrafik ska tas fram under planarbetet.
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Stadsbyggnadsnämnden beslutar att därutöver anföra:
När Stockholm växer är den centrala stadens utvidgning är en
viktig nyckel för att minska bilberoende och främja en positiv
och långsiktigt hållbar utveckling av staden. Stadsdelarna
Hammarbyhöjden och Björkhagen ligger mycket centralt och
är idag väl fungerande och attraktiva stadsdelar med god
livskvalité där närhet till goda kommunikationer och stadens
puls likväl som rofylld natur är mycket uppskattat.
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Det programförslag som nu har arbetats fram har många
positiva värden. Det har möjlighet att bidra till en positiv
utveckling av området och utgör ett nödvändigt tillskott av
bostäder i målet om 140 000 bostäder till 2030. En
förutsättning för att lyckas med en hållbar utveckling är att
programarbetet tar avstamp i och integrerar de gröna, blå och
sociala värden som både finns och som kan utvecklas när fler
ska bo i stadsdelarna. När det gäller Hammarbyskogen är det
naturvärden som ska värnas och när det gäller Nytorpsgärde
är det social värden i ett större sammanhang som behöver
klargöras. Generellt behöver barnperspektivet ytterligare
belysas.
Det underlag för planeringen som heter Gröna strategier lyfter
fram och tydliggör de planeringsutmaningar som råder om hur
man ska bygga i Hammarbyskogen. Stråket genom
Hammarbyskogen ska vara en högkvalitativ gång- och
cykelförbindelse för att binda samman stadsdelarna på ett bra
sätt. Planprogrammet har också i sin bearbetade form delvis
tagit hand om spridningssambandet till Årstaskogen bättre än
tidigare, vilket är positivt, men det finns delar som behöver
arbetas vidare med.
När det gäller Nytorpsgärde är kopplingen till Söderstaden en
viktig fråga att lösa och måste säkras på fler sätt. Den gröna,
den sociala och den visuella kopplingen är likaså viktig för att
stärka sambandet mellan Nytorps Gärde, nya Blåsut och
Söderstaden. Detta behöver hanteras i programarbetet för
Söderstaden.
Behovet av hyresrätter är stort och andelen hyresrätter i den
nya bebyggelsen ska därför vara god. Allmännyttan ska ha en
central roll och det ska byggas bostäder som stockholmarna
har råd och möjlighet att efterfråga. Bebyggelsen ska vara
varierad och genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv. Det
centrala läget lämpar sig väl för unga och studenter, detta bör
tillvaratas i det kommande planarbetet.
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Det föreslagna p-talet är högt satt i ett område med goda
kollektivtrafikförbindelser. I det fortsatta arbetet bör p-talet
sänkas.
Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 20 januari 2015.
Bil § 7
Utlåtandet avser redovisning av programsamråd och
ställningstagande inför fortsatt planarbete för program för
Hammarbyhöjden och Björkhagen i stadsdelarna Hammarbyhöjden
och Björkhagen. Kontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden
beslutar enligt följande:
Godkänner redovisningen av programsamrådet och ger
kontoret i uppdrag att upprätta en godkännandehandling i
enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.
Nämndens behandling av ärendet
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Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), Elina Åberg m.fl. (MP)
och Sebastian Wiklund (V) föreslår (se beslutet).

2)

Kristina Lutz m.fl. (M), Björn Ljung (FP) och Erik Slottner
(KD) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt
följande:
1 Att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut.
2 Att därutöver anföra:
Vi ställer oss positiva till förslaget som innebär 2 100 – 2 600
nya bostäder i Hammarbyhöjden och Björkhagen. Den övre
gränsen i det spannet ska enligt vår mening vara ett minimum
i det fortsatta programarbetet, ambitionen bör vara att
exploateringsgraden kan höjas något ytterligare.
Däremot ser vi ingen anledning att dra programmet ytterligare
i långbänk genom att sätta igång ett flertal ytterligare
utredningar. Arbetet har redan tagit lång tid, och
vänstermajoritetens totala oenighet i frågan har fördröjt den
kommande byggstarten. Detta är olyckligt, och riskerar i
konsekvensens namn att vi inte uppnår målet om 40 000 nya
bostäder, varav hälften hyresrätter, till 2018. Inom Alliansen
var vi fullt redo att fatta beslut i ärendet när det bordlades av
majoriteten på föregående sammanträde. Det är ytterst viktigt
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att vi snarast fattar beslut om ett godkännande av programmet
så att arbetet med detaljplaner kan starta.
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Hammarbyhöjden och Björkhagen tillhör de stadsdelar som är
utpekade som den ”centrala stadens utvidgning” i
Promenadstaden. Redan idag innebär deras närhet till stadens
centrum att de är mycket attraktiva och intressanta för såväl
stockholmare som bostadsbyggare. Dessa stadsdelar har idag
ungefär en fjärdedel av innerstadsstadsdelarnas täthet. De
båda stadsdelarna har en stor utvecklingspotential, men det är
bara genom programarbetets helhetsgrepp som omfattande
kompletteringsbebyggelse kan tillkomma, samtidigt som
uppskattade naturvärden kan vårdas. Parker är tillsammans
med täthet, funktionsblandning och gator nyckeln till
promenadstaden.
Alliansens ambition är en levande och funktionsblandad stad.
I stadsdelar där arbetsplatserna är få är dagbefolkningen liten,
vilket innebär att restauranger, butiker och annan service har
ett litet kundunderlag. För att säkerställa en levande stad bör
det därför också analyseras vilka förutsättningar stadsdelarna
har att bidra till Söderortsvisionens mål om fler arbetsplatser
och analyseras vilka gator, platser och kopplingar som har
bäst möjligheter att erbjuda kommersiella ytor för
verksamheter, butiker och restauranger. Ett stråk av särskild
vikt för stadsmässig förtätning är kopplingarna mot
Söderstaden, en grannstadsdel som också står inför en stor
förändring. På samma vis är det viktigt att åstadkomma en
god koppling till Södra Hammarbyhamnen och den blandade
stadsdel som vuxit fram där.
Det fortsatta arbetet ska, som vi påpekat tidigare, utgå från
stenstadens grammatik men att tala med förortens ord, vilket
skulle kunna innebära definierade kvarter som inte behöver
vara helt slutna, men som har tydliga gränser för vad som är
privat och vad som är offentligt. En annan viktig del är att
skapa ett sammanhängande gatunät, där det inte ska uteslutas
att nya gator kan öppnas, där nya möjligheter skapas för
människor att röra sig till och från bostad och arbete.
Beslutsgång

Ordföranden Roger Mogert (S) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Roger Mogert m.fl.
(S), Elina Åberg m.fl. (MP) och Sebastian Wiklund (V).
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Reservation

Kristina Lutz m.fl. (M), Björn Ljung (FP) och Erik Slottner (KD)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Ersättaryttrande
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Christina Linderholm (C) instämmer i förslag från Kristina Lutz
m.fl. (M), Björn Ljung (FP) och Erik Slottner (KD).

