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Sammanfattning
Planen syftar till en förnyelse vid Hyppinge- och Risingeplan. Sex
lamellhus i norr föreslås få tillbyggnader på fönsterlösa gavlar.
Även de höga betongfronterna med bakomliggande garage byggs
för med lägre bostadshus. I bottenvåningarna möjliggörs lokaler.
Dagens stora kör- och parkeringsytor ersätts med en centrerad gata
med breda gångbanor, cykelbana och alléträd. Sammantaget kan ca
190 nya bostäder tillkomma. Planförslaget skickades ut för
granskning 2016-07-07 – 2016-08-17. Under granskningen har fyra
yttranden inkommit. Remissinstanserna tillstyrkte eller hade inget
att erinra mot planförslaget men framför synpunkter framför allt vad
gäller fastighetsrättsliga frågor. Inga sakägare och övriga boende
har framfört synpunkter under granskningen. Kontoret bedömer att
planförslaget är väl avvägt och ger ett välkommet tillskott av
bostäder och uppgradering av stadsrummet i ett område med
utbyggd infrastruktur, närhet till kollektivtrafik, service och
grönområde.
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Inkomna synpunkter föranleder inga ändringar av planförslaget.
Kontoret föreslår att förslaget till detaljplan antas.
Bakgrund
Förslagets syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att utveckla bostadsområdet vid Hyppingeoch Risingeplan i norra Tensta. Planen möjliggör ca 190 nya
bostäder och lokaler för handel genom att bygga till- och på
befintlig sex lamellhus i planområdets norra sida..
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Parkeringen på Hyppinge- och Risingeplan avses flytta till
befintliga garage som har kapacitet att tillgodose parkeringsbehovet
för både befintliga och tillkommande bostäder (p-tal 0,5). Istället
tillskapas en central allégata med angöring. Dagens slutna fasader
ersätts med nya bostäder och lokaler som kan förstärka kontakten
mellan inne och ute. Stadsrummet får ett mer urbant uttryck med
nya bostäder, breda promenadytor, cykelstråk, angöring, butiker,
varierande arkitektur och trädplantering. Förslaget harmoniserar
med Vision Järva 2030 vars intentioner bl a är ”bygg nytt i
strategiska lägen”, utveckla de centrala stråken” (Tenstastråket
passerar genom planområdet) och ”använd ny bebyggelse för att
stärka stadsdelarnas identitet”.
Granskning

Aktuell detaljplan har skickats ut för granskning under perioden
2016-07-07 – 2016-08-17. Information skickades ut enligt sändlista
till remissinstanser, berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen
samt andra intressenter som under samrådet skriftligen framfört
synpunkter. Övriga informerades genom annons i Dagens Nyheter
och Svenska Dagbladet 2016-07-06. Planförslaget visades i
Tekniska Nämndhuset och även i Tensta bibliotek samt på
stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner.
Synpunkter inkomna under granskning
Nedan redovisas en sammanfattning av de fyra yttrande som inkom
under granskningen. Yttrandena i sin helhet finns att ta del av i
planakten.
Remissinstanser
Länsstyrelsen

Ingen erinran.
Lantmäterimyndigheten

Ingen erinran, men önskar notera att området för teknisk anläggning
i plankartan bör omnämnas under rubrik ”fastighetsbildning” eller

Granskningsutlåtande
Dnr 2013-03072
Sida 3 (5)

”rättigheter” med en beskrivning om vad som ska/kan hända med
området fastighetsrättsligt.
Servitut och nyttjanderätt för vattenledningar tillhörande Stockholm
Vatten AB belastar flera fastigheter enligt planbeskrivningen under
rubriken ”Rättigheter”. Befintliga rättigheter ska beaktas vid
planläggning och byggnation. Lämpligen införs
schaktdjupsbestämmelser där det finns risk att befintliga rättigheter
kan påverkas.
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
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Framför att hänsyn måste tas till befintliga fjärrvärmeledningar
inom planområdet. För att kunna planera eventuella
ledningsomläggningar och nya ledningsdragningar samt säkra
befintlig drift med så få driftstörningar som möjligt är det bra med
tidig information och samrådsmöten. Åtgärder i Fortum Värmes
distributionsanläggningar utförs av Fortum Värme och bekostas av
byggherre enligt gällande avtal, inför laga kraft ska
genomförandeavtal tecknas.
Stockholm Vatten AB

Stockholm Vatten framför VA-tekniska synpunkter då planförslaget
kräver ombyggnad av befintliga VA-ledningar utmed norra sidan av
Hyppinge- och Risingeplan.
Den ekonomiska regleringen för ledningsflytt mellan parter, under
kapitel Ekonomiska frågor, måste förtydligas. Ett systemhandlingsoch genomförandeavtal ska upprättas mellan Stockholm Vatten AB
och Exploateringskontoret.
Vattenförsörjning
Befintlig vattenledning i Hyppingeplan måste läggas om tillhörande
servisledning. Nya vattenanslutningar kan beredas genom befintlig
vattenledning i Tenstastråket eller mot planområdet annan
anslutande vattenledning. Lägsta vattentrycknivå i förbindelsepunkt
motsvarar nivån +65 meter och högsta nivån +95 meter.
Spillvatten
Spillvattenledningar i både Hyppingeplan och Risingeplan måste
byggas om samt även tillhörande servisledningar.
Dagvatten
En D800 ledning måste byggas om i början av Risingeplan och
utmed hela Hyppingeplan. Även D300 på Risingeplan samt även
servisledningar anslutna till de båda samlingsledningen måste
byggas om.
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Sakägare enligt fastighetsförteckningen

Inga synpunkter inom från sakägare.
Besvärsberättigade

Inga synpunkter inkom från besvärsberättigade
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Synpunkter inkomna under samråd och granskning som
ej tillgodosetts
En privatperson föreslog under samrådet att Glömmingegränd och
Risingeplan borde kopplas ihop med en gata för att skapa attraktiva
affärslägen Kopplingen idag utgörs av en gångbana i anslutning till
en barnstuga (ingår ej i planområdet).

Stadsbyggnadskontorets ställningstagande
Idag omges Hyppinge- och Risingeplan av fönsterlösa gavlar och
höga betongfronter. Gatuplanet används i huvudsak för parkering
och körbanor. Kontoret bedömer att framtaget förslag genom sitt
stadsmässiga uttryck på ett kvalitativt sätt kompletterar befintlig
bebyggelse. Nya entréer, lokaler i bottenvåningarna, tillbyggnader
med fönster och balkonger skapar nya förutsättningar till ett levande
stadsrum. Genom ny arkitektur, flytt av ytparkering till garage och
tillskapande av en centralt placerad allégata med cykelbana och
generösa gångytor, kan planförslaget med ca 190 lägenheter väntas
få en positiv betydelse för området som helhet. Framförda
synpunkter under granskningen bedöms vara av sådan art att
planhandlingarna ej justeras.
Stadsbyggnadskontorets sammanvägda
ställningstagande
Kontoret bedömer att lämpliga avvägningar har gjorts i planarbetet
mellan allmänna och enskilda intressen samt behovet av nya
bostäder. Med utgångspunkt från befintlig grundstruktur kan genom
föreslagna bostadsvolymer, ny arkitektur och gaturummets
omgestaltning, ett nytt stadsmässig förhållningssätt tillskaps som
bedöms positivt. Stadsrummets förnyelse med ca 190 nya
lägenheter, harmoniseras med Vision Järva 2030 som godkänts av
kommunfullmäktige 2009.
De plantekniska synpunkter som Lantmäterimyndigheten, Fortum
Värme och Stockholm Vatten har framför är av sådan art att
planhandlingarna ej bedöms justerade.
Kontoret föreslår att förslag till detaljplan antas.
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