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Handläggare
Anna Åsell
Telefon 08-508 28 245

Till
Stadsbyggnadsnämnden

Antagande av förslag till detaljplan för del av
fastigheten Gubbängen 1:1 utmed Herrhagsvägen och Lingvägen i stadsdelarna Tallkrogen
och Gubbängen (300 studentlägenheter)

Förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till detaljplan.
Anette Scheibe Lorentzi
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Thomas Stoll

Jonas Claeson

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 13 december 2012 att planarbete
skulle påbörjas för att möjliggöra 300 student- eller ungdomsbostäder. Förslaget innebär att nya bostadshus uppförs på naturmark på
båda sidor om spårområdet norr om Gubbängens t-banestation.
Järntorget Bostads AB är byggherre. Marken avses upplåtas med
tomträtt. Planförslaget remissbehandlades våren 2014. Efter
fördjupade utredningar avseende bullerstörningar, tekniska frågor
på grund av närheten till spårområdet och dagvattenhantering
ställdes planförslaget efter smärre justeringar ut för granskning
under sommaren 2015.
Centrumområdet stärks med den nya bebyggelsen som även bidrar
till en tryggare och mer upplyst plats kvällstid. Med projektet genomfört finns det parkytor kvar för rekreation på båda sidor om
spårområdet. Kontoret anser att planförslaget är ett positivt tillskott
på platsen som tillför 300 nya student- eller ungdomsbostäder i
stadsdelen och att behovet av nya bostäder väger tyngre än
bevarandet av naturmarken.
Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Bilagor: Plankarta, planbeskrivning, samrådsredogörelse och
granskningsutlåtande
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Ungefärligt planområde markerat med gul linje vid korsningen mellan Lingvägen och
Herrhagsvägen.
Utlåtande
Bakgrund och syfte

Exploateringsnämnden anvisade i mars 2012 mark till Järntorget
Bostads AB för uppförande av studentbostäder och ansökte därefter
om planändring. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 13 december
2012 att planarbete skull påbörjas enligt kontorets tjänsteutlåtande.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra 300 student- eller ungdomsbostäder på tidigare obebyggd naturmark. Marken som avses bebyggas är enligt nuvarande detaljplan park- och naturmark.
Plansamråd

Planförslaget sändes ut på samråd under perioden 24 mars till 9 maj
2014. Flertalet remissinstanser tillstyrkte planförslaget men
framförde synpunkter, framför allt vad gäller byggnadernas
placering, närheten till spårområdet, p-tal, trafikangöring och
svårigheten att ta hand om dagvatten. En sakägare och ett par
närboende framförde synpunkter på projektet.
Med anledning av de synpunkter som framfördes under samrådet
studerades följande frågor studeras vidare: planstruktur, gestaltning,
närhet till spårområdet, dagvattenhantering, bullerberäkningar samt
gatuutformning.

Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2015-10-25, Dnr 2012-13237

Tjänsteutlåtande
Dnr 2012-13237
Sida 3 (6)

Situationsplan

Perspektiv sett söderifrån från Lingvägen, bilder: Lindberg
Stenberg
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Planförslag

På västra sidan av spåren längs Herrhagsvägen byggs ett lamellhus
med knappt 100 lägenheter och på östra sidan mellan Herrhagsvägen och Lingvägen byggs ett punkthus och ett lamellhus med drygt
200 lägenheter. Lamellhusen byggs i fyra våningar med suterrängvåningar mot spårområdet. Punkthuset uppförs i åtta våningar.
Lamellhuset utmed Herrhagsvägen är placerat innanför den alléplanterade gång- och cykelvägen med en huvudentré i den södra
gaveln. På gårdssidorna mot spårområdet anordnas ljudavskärmade
uteplatser.
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En ny platsbildning skapas mitt emot tunnelbanans entré. Vid
platsen ligger entréer till en mindre byggnad i två plan med lokaler
som kan inrymma t ex ett café och ett gym. Punkthuset markerar
mötet mellan Lingvägen och Herrhagsvägen och avslutar den
ursprungliga centrumstrukturen vid den norra tunnelbaneentrén.
Byggnaderna gestaltas som ett nutida tillägg i samspel med befintlig
bebyggelse i stadsdelen. Byggnaderna, både punkthuset med åtta
våningar och lamellhusen med fyra våningar och suterrängvåningar
mot gårdssidorna är uppbyggda av två motställda förskjutna volymer med svagt lutande pulpettak. Fasadmaterialet är puts med en vit
grundton.
Det finns möjlighet till ett fåtal parkeringsplatser på kvartersmark.
Det låga p-talet motiveras av att bostäderna är smålägenheter avsedda för studenter/ungdomar och att de är belägna intill Gubbängens
tunnelbanestation. Cykelparkering planeras för 1,5 plats per lägenhet i bostadshusens suterrängvåningar och utomhus på kvartersmark. Det finns gott om plats för ytterligare cykelparkering på
kvartersmark.
Park, natur

På den östra sidan finns idag en mindre våtmark som bedöms ha ett
ekologiskt värde. Miljöförvaltningen har konstaterat att våtmarken
är torrlagd periodvis, vilket minskar det biologiska värdet.
Planområdet gränsar till naturmarken både i norr och väster. Naturmark sparas mellan lamellhuset i väster och närmaste villa för att
skapa en god visuell och funktionell entré till parkrummet väster om
spåren.
Tillgänglighet

Den föreslagna bebyggelsen medger god tillgänglighet utan nivåskillnader från angränsande gator och gårdssidor och klarar stadens
mål om 10 m angöringsavstånd mellan bilangöring och trapphusentré. Handikapparkering kan anordnas på kvartersmark.
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Bullerstörningar, gatuombyggnad

Herrhagsvägen planeras byggas om med hastighetsdämpande
åtgärder (gatuavsmalningar samt förhöjt övergångsställe vid
tunnelbanans entre) för att möjliggöra en sänkning av
maxhastigheten till 30 km/tim. Trafiknämnden beslutade 19 mars
2015 att med en gatuombyggnad med en utformning som stöder en
lägre hastighet, kan hastigheten sänkas till 30 km/tim vid centrum.
En hastighetssänkning reducerar bullerstörningarna för de nya
bostäderna. Utöver detta planeras särskilda fönster i lägenheterna.
Under fönstren placeras ett mindre vädringsfönster som kan öppnas
separat bakom en glasad front, vilket beräknas dämpa bullret med
3-5 dBa. Med dessa åtgärder uppfyller projektet gällande
riktvärden.
Miljöpåverkan
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Kontoret anser att genomförandet av detaljplanen inte kan antas
innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses i 5 kap PBL
och 6 kap MB att en MKB enligt MB behöver upprättas.
Länsstyrelsen delar stadens uppfattning. De miljöfrågor som har
betydelse för projektet har studerats under planarbetet och redovisas
i planbeskrivningen.
Granskning

Planförslaget var utställt för granskning från 10 juni 2015 till och
med 29 juli 2015. Inga synpunkter inkom i sak som föranleder
någon ändring av planförslaget. Ett kompletterande tillägg har
gjorts i planbeskrivningen om att anmälan ska göras till Länsstyrelsen inför borttagande av våtmarken. Länsstyrelsen har ingen
erinran mot planförslaget.
Samtliga yttranden under plansamråd och granskning sammanfattas
och kommenteras i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet,
vilka bifogas utlåtandet.
Synpunkter inkomna under samråd som inte tillgodosetts:
- Att bebyggelsen är dåligt anpassad till intilliggande
trädgårdsstad och kommer för nära villan väster om
projektet
- Bevara naturmarken obebyggd
- Naturområdets värde för rekreation och ekologiska samband
behöver utredas mer
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande
En intressekonflikt råder mellan bevarande av naturmarken med en
befintlig våtmark och att bygga nya bostäder i ett kollektivtrafiknära
centrumläge. Naturmarken bedöms ha ett visst rekreationsvärde
men är utsatt för barriärer i form av spårområdet och omgivande
huvudgator. På den östra sidan finns en mindre våtmark som be-
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döms ha ett ekologiskt värde. Miljöförvaltningen anser att det
räcker med en översiktlig beskrivning av naturen på platsen.
Förvaltningen har konstaterat att våtmarken är torrlagd periodvis,
vilket minskar det biologiska värdet. Byggherren har efter granskningen meddelat att det är möjligt att komplettera de föreslagna
dagvattenmagasinen med en öppen dagvattenhantering inom det
nya östra kvarteret.
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Centrumområdet stärks med den nya bebyggelsen som även bidrar
till en tryggare och mer upplyst plats kvällstid. Med projektet
genomfört finns det parkytor kvar för rekreation på båda sidor om
spårområdet. Byggnaderna gestaltas som ett nutida tillägg i samspel
med befintlig bebyggelse. Hänsyn har tagits till den närmast villan
vid Herrhagsvägen då det sparats en zon med parkmark med en del
uppvuxna träd. Kontoret anser att behovet av nya bostäder väger
tyngre än bevarandet av naturmarken. Planförslaget är ett positivt
tillskott på platsen som tillför 300 nya student- eller ungdomsbostäder i stadsdelen och är en viktig del i att nå målet om 40000
bostäder till år 2020.
Kontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta
planförslaget.
SLUT

