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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca 190 nya bostäder med
lokaler och ett förnyat gaturum vid Hyppinge- och Risingeplan.
Byggherre är Victoria Park Bostäder Tensta AB. Tillkommande
bebyggelse föreslås mot de befintliga sydvända fönsterlösa gavlarna
samt längs parkeringsgaragens betongväggar. De sex lamellhusen
ges även möjligheter att byggas på med en våning. Planen avser
också att ersätta dagens dominerande trafikytor på Hyppinge- och
Risingeplan med en ny central entrégata. Det omgestaltade gaturummet planeras att få en mer stadslik karaktär med nya bostäder/
entréer, lokaler, breda promenadytor, cykelstråk och trädplanteringar. Den radikala omgestaltningen av gaturummet möjliggörs av
det mer än 40 meter breda gaturummet och att befintliga garage har
mycket god kapacitet inklusive för cyklar.
Plansamråd pågick under oktober - december 2015. Under samrådet
inkom 16 yttranden. Det absoluta flertalet av remissinstanserna bl a
Stadsdelsnämnden, Skönhetsrådet och Stadsmuseet, var positiva till
planförslaget men framförde synpunkter i sak. Planförslaget sändes
för granskning i juli 2016. Under granskningen inkom fyra yttranden. De hade ej något att erinra mot förslaget men framförde synpunkter vad gäller fastighetsrättsliga frågor.

Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Kontoret bedömer att framtaget förslag genom sitt stadsmässiga
uttryck på ett kvalitativt sätt kompletterar befintlig bebyggelse och
skapar nya förutsättningar till ett levande stadsrum. Förslaget har
stöd i översiktsplanen och harmoniserar med ”Vision Järva 2030”.
Förslaget innebär ett värdefullt tillskott av ca 190 bostäder utan att
grönska tas i anspråk i ett kollektivnära läge. Projektet bidrar till att
uppfylla Stockholms bostadsmål, tillgodose en lokal efterfråga samt
åstadkomma en god boendemiljö.
Kontoret föreslår att förslaget till detaljplan antas.

Bilagor: plankarta, planbeskrivning, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.
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Karta som visar planområdet
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Utlåtande
Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya flerbostadshus med
verksamhetslokaler på Hyppinge- och Risingeplans norra sida.
Därutöver syftar detaljplanen till att omvandla omfattande kör- och
parkeringsytor till ett gestaltat stadsrum med en central gata, alléträd, breda gångbanor, cykelbana mm. Förslaget är i överensstämmelse med Vision Järva 2030, som godkändes av kommunfullmäktige 2009.
Bakgrund
Planområdets läge och omfattning

Planområdet ligger i den norra delen av Tensta, ca 300 meter norr
om Tensta tunnelbanestation och ca 200 meter söder om
Hjulstavägen/E18. Tenstastråket, som är en av stadsdelens större
gator, passerar genom planområdet. Planområdet är totalt ca 3 ha.
Planområdet omfattar fastigheten Öninge 1 (Risingeplan),
Hyppinge 1, Vättinge 1 och Kullinge 1 samt delar av fastigheterna
Akalla 4:1, och Kullinge 2. Planområdet urholkas av fastigheterna
Risinge 1 och Vättinge 3 som därmed inte ingår i planområdet.
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Planområdet markerat med linje.

Markägoförhållanden
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Fastigheterna Öninge 1, Hyppinge 1, Vättinge 1 och Kullinge 1
samt delar av fastigheterna Akalla 4:1, och Kullinge 2 ägs av
staden.
Grannfastigheten i öster, Kullinge 2, upplåts med tomträtt till
SISAB för förskola. Övriga fastigheter och del av Akalla 4:1
upplåts med tomträtt till Victoria Park Bostäder Tensta AB.
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan

Planförslaget är förenligt med Stockholms översiktsplan, inom
vilket området är klassat som ”tät stadsbebyggelse”.
Vision Järva 2030

Vision Järva 2030 godkändes av kommunfullmäktige 2009. I den
presenteras ett antal stadsutvecklingsteman som ska vara vägledande i förnyelsearbetet. Aktuellt planförslag uppfyller vägledningarna
”bygg i strategiska lägen” samt ”använd ny bebyggelse för att stärka
stadsdelarnas identitet”.
Detaljplan

För området gäller detaljplan Pl 6606, fastställd år 1966 och detaljplan Pl 6550, fastställd år 1965.
Planförslaget
Planförslaget möjliggör genom till- och påbyggnader på befintlig
lamellhusbebyggelse nya bostäder och lokaler för handel. Totalt
möjliggörs ca 190 lägenheter. Merparten av den tillkommande
bebyggelsen föreslås uppföras mot de befintliga fönsterlösa gavlarna på norra sidan av Hyppinge- respektive Risingeplan samt längs
de befintliga parkeringsgaragen.
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Situationsplan för tillkommande bebyggelse.

Hyppinge- och Risingeplan ersätts med en ny central entrégata som
får en mer stadslik karaktär med breda promenadytor, cykelstråk
och trädplanteringar. Befintliga parkeringsytor ersätts med kantstensparkering och angöring. Ytparkeringen flyttas till befintliga
garage. Parkeringsgaragen bedöms ha tillräckligt många parkeringsplatser för både befintliga och planerade lägenheter.
Det sammantagna parkeringstalet (befintliga och nya bostäder)
kommer att uppgå till 0,5. Generellt är bilinnehavet liksom cykling
lägre på södra Järvafältet än generellt i staden. Antal cykelplatser
uppgår till 2,5 men torde kunna öka vid behov.

Situationsplan för ny gata.

Avståndet mellan husen på ömse sidor om Hyppinge- respektive
Risingeplan är ca 42 meter vilket är bredare än Sveavägen och i
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samma härad som Karlavägen. Genom tillbyggnaderna minskar
avståndet mellan husen utan att den ursprungliga rymligheten går
förlorad. Gatans nya utformning tillsammans med föreslagen bebyggelse avses bidra till en mer attraktiv stadsmiljö med mötesplatser. För att skapa liv och rörelse i gaturummet finns även möjlighet att inrymma handel, service, kontor, eller liknande verksamheter i entrévåningarna utmed den nya gatan.
Ny bebyggelse
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Tillkommande bebyggelse ska vara väl gestaltad. Tilläggen utgår
från befintlig struktur men bidrar till att ge Hyppinge- och
Risingeplan en egen identitet i ett övrigt homogent bebyggelsebestånd.

Perspektiv Tenstrastråket och Risingeplan. Illustration Contekton

Gavelhus

De sex befintliga lamellhusen i norr byggs till mot söder med
punkthus mot gavlarna. De avses tillföra en dynamik i gaturummet.
Husen uppförs i nio våningar och vänder sig mot den nya centrala
entrégatan. Tillbyggnaderna med fönster och balkonger mot söder
skapar en ny öppenhet i dialog med gaturummet. I bottenvåningarna
kan lokaler inrymmas i bottenvåningen. Mot Tenstastråket ska lokaler inrymmas i de närmaste husens bottenvåningar.
Gavelhusen vid Risingeplan avses få en färgsättning bestående av
fyra olika dova jordfärger i blått, rött, gult och grönt. Gavelhusen
vid Hyppingeplan ges ett delvis eget arkitektoniskt uttryck genom
bl a fönster-, balkong- och färgsättning. Detta för att ge respektive
delområde en egen karaktär inom ramen för ett helhetsgrepp.
Hyppinge- och Risingeplans södra sida kvarstår som idag, bl a enligt stadsmuseets önskemål. Lägenheterna nås via ett nytt trapphus
som även når plan åtta, där påbyggnader i en våning placeras på
befintliga lamellhus. Konceptet med att ”docka” punkthus på
gavlarna på befintliga lamellhus är genomfört vid Tensta Allé.
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Nya gavelhus utmed Hyppinge- och Risingeplan. Illustration Contekton

Påbyggnader

De sju våningar höga lamellhusen föreslås få en påbyggnad i en
våning inrymmande lägenheter. Från de nya lägenheterna finns en
takterrassgång från vilken de nya gavelhusens hiss och trappa nås.
De nya påbyggnaderna byggs som lätta moduler med träfasader för
att kunna lyftas upp med kran.
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Lokaler

Utmed den nya gatans norra sida kan lokaler/butiker eller ”bokaler”
skapas med boende, arbetsplatser och butiker i en flexibel kombination. Dessa hus är i tre våningar och kan exempelvis innehålla
handel i gatuplanet och ett tvåvåningsradhus ovanpå. Detaljplanen
ger möjligheter till andra varianter beroende på efterfrågan på lokaler i detta läge i Tensta.
Radhusen i de två övre våningarna, ovan lokalerna, kan nås från
gården som även har plats för en liten grön förgård. I gavelhusens
bottenvåningar mot Tenstastråket ska lokaler inrymmas.

Illustration vid Risingeplan med nya lokaler intill den nya gatan. Ill Contekton
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Planförslagets konsekvenser
Behovsbedömning

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande
inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas
i PBL (2010) 4 kap 34 § eller MB 6 kap 11 § att en miljöbedömning
behöver göras.
Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Det bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. Planområdet berör inte områden av
nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. Den planerade förändringen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa. De miljöfrågor som har betydelse för projektet har studerats under planarbetet. Byggherren
avser även att minska befintliga hus energiåtgång.
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Miljökvalitetsnormer för vatten

Området är beläget inom avrinningsområde för vattenförekomsten
Edsviken via Igelbäcken. Edsviken har otillfredsställande ekologisk
status och uppnår inte god kemisk ytvattenstatus. Igelbäcken har en
god ekologisk status men uppnår inte god kemisk ytvattenstatus.
Planförslaget bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten eftersom näringsämnen eller förorenande ämnen inte tillförs Edsviken.
Dagvattenhantering

Området är anslutet till det kommunala dagvattennätet. Dagvattnet
från planområdet bedöms inte bidra till att den ekologiska eller
kemiska statusen försämras. Eftersom utbyggnaden sker på befintliga hårdgjorda ytor sker ingen förändring av dagvattenflödet.
Stadsbild

Planförslaget bedöms inte påverka stadsbilden negativt. I och med
den nya bebyggelsen får Hyppinge- och Risingeplan ett mer sammanhållet och innehållsrikt gaturum. De nya byggnaderna skapar
”ögon” mot gatan vilket kan förväntas öka upplevelsen av trygghet i
området. De föreslagna gavelhusen skapar dynamik i volym och
skala. Påbyggnader på taken i kombination med gavelhusens resning ger ett varierat stadslandskap. Gavelhusen uppförs i sex skilda
kulörer som i sin tur ger identitet till Hyppinge- och Risingeplan.
Nytt arkitektoniskt uttryck för den norra sidan av planområdet,
butiker mm i bottenvåningarna och omgestaltning av gaturummet
syftar till ett mer omhändertaget stadsrum. I söder kvarstår gavlar
och garagefronter i befintligt skick.
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Kulturhistoriskt värdefull miljö

Tenstas stadsplanering präglas bland annat av 1960-talets strävan
efter effektivt och industriellt byggande samt ljus och luft. Idag
präglas Hyppinge och Risingeplan av helt slutna fasader och stora
parkeringsytor. De planerade flerfamiljshusen, lokalerna och påbyggnaderna tillför en variation till den enhetlighet som idag karaktäriserar området. Stadsbyggnadskontoret delar Stadsmuseets bedömning att ny bebyggelse är möjlig att förena med bibehållna kulturhistoriska värden (samtliga hus är av positiv betydelse för stadsbilden – gulklassade av Stadsmuseet). Målsättningen har varit att
tillföra gestaltningsmässiga kvaliter i samklang med det ursprungliga planmässiga upplägget.
Naturmiljö

Exploateringen medför inte att naturmark kommer att tas i anspråk,
då planområdet redan är bebyggt och anlagd med markparkering.
Längs med Hyppinge- och Risingeplan finns en trädallé som kommer att återplanteras inom den nya gatumarken.
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Buller

Bullernivåerna berör främst fasaderna mot Tenstastråket, som får
ekvivalenta och maximala ljudnivåer som överskrider riktvärdena.
Högst uppskattad ekvivalent ljudnivå, ca 59 dBA, beräknas påbyggnaderna på befintligt tak få mot Tenstastråket. I enlighet med bullerutredningen kommer lägenheter med en ekvivalent ljudnivå som
överstiger riktvärdet 55 dBA att förses med skärmar på kortsidan av
balkonger som sträcker sig utmed hela våningshöjden.
Barnkonsekvenser

Fler boende i området och omdaning av Hyppinge- och Risingeplan
med nya funktioner medför att fler människor kommer att finnas i
rörelse. De nya husen öppnas upp med entréer, butiker och fönster,
vilket bedöms ge stärkt trygghet i gaturummet. Minskandet av de
trafikrelaterade ytorna bedöms vara en fördel för barn.

Planprocess
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 24 november 2013 att ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet. Planen har
bedrivits med normalt planförfarande.
Samråd

Plansamråd pågick under tiden 2015-10-20 – 2015-01-22. Öppet
hus hölls 2015-10-20 i Tensta bibliotek där tre personer närvarade
utöver stadens tjänstemän och byggherre. Under samrådet inkom 16
yttranden. Flertalet remissinstanser tillstyrkte planförslaget och
framförde synpunkter i sak, framför allt vad gäller nybyggnationens
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fasader och anpassning till befintlig bebyggelse samt den nya
gatuutformningen. Efter samrådet studerades gatans sektioner med
anpassning till platsens höjder, tillräcklig yta för nya träd, gång- och
cykelbana. Fasaderna detaljstuderades så att Hyppingeplan respektive Risingeplan inom ramen för plankonceptet får olika uttryck för
ökad platsbunden identitet. Stadsmuseet anser att förnyelsen kan
ske med bibehållna kulturhistoriska värden. Skönhetsrådet ser
”mycket positivt” på stadsbyggnadsupplägget och stadsdelsnämnden är positiv till att förslaget verkar för att stimulera till möten och
aktiviteter i det offentliga rummet.
Granskning

Planförslaget skickades ut för granskning 2016-07-07 – 2016-08-17.
Under granskningen inkom fyra yttranden. Inga erinringar mot
planförslaget framföders förutom synpunkter vad gäller tekniskaoch fastighetsrättsliga frågor. Inga synpunkter inkom från sakägare
eller andra enskilda.
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Revidering efter granskning

Inga nya synpunkter har framförts under granskningen som föranleder några ändringar av planförslaget.
Stadsbyggnadskontorets sammanvägda
ställningstagande
Sammantaget bedömer stadsbyggnadskontoret att planförslaget ger
möjligheter att omvandla ett slutet stadsparti till ett stadsrum i dialog med omgivningen. Hyppinge- och Risingeplan utgår från den
befintliga grundstrukturen men adderar kvaliteter med ca 190 nya
bostäder, omsorgsfullt gestaltade med ett nytt arkitektoniskt uttryck,
nya lokaler och förnyat gaturum. Det nya urbana förhållningssättet
ger ökade möjligheter till trygghet och samvaro. Ytor för trafiken
reduceras radikalt, vilket kan ge ett mervärde till stadsdelsområdet
som helhet. Konsekvenserna för de omkringboende bedöms som
rimliga i förhållande till det allmänna intresset att förse såväl
Tenstabor som Stockholmare i allmänhet med nya bostäder.
Planområdet har ett bra kollektivtrafikläge, närhet till service och
grönområde. Detaljplanen är ett led i att uppfylla kommunfullmäktiges ambitioner att förnya stadsdelarna på Järva.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden antar
förslag till detaljplan.
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