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Sammanfattning
Planen syftar till att möjliggöra för cirka 90 lägenheter enligt
Stockholmshusprojektet, samt för ett parkeringshus som dels ska
fungera som infartsparkering och dels försörja närområdets
tillkommande bostäder.
Planförslaget sändes ut på samråd från 2016-12-15 till 2017-01-29.
Under samrådet har 32 yttranden inkommit. Flertalet
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remissinstanser tillstyrker planförslaget men framför synpunkter i
sak, framför allt vad gäller risk, buller, trafik och gestaltning. De
flesta sakägare och övriga boende som framfört synpunkter önskar
att föreslagen bebyggelse inte uppförs alternativt att den inte ska
skugga befintliga hus och bostadsgårdar samt att kollektivtrafiken
till området förbättras innan fler bostäder byggs.
Med anledning av inkomna synpunkter under samrådet föreslår
stadsbyggnadskontoret vissa justeringar av planhandlingarna till
granskningsskedet. Dessa innefattar upprättande av riskutredning
för parkeringshuset, revidering av dagvatten- och
trafikbullerutredning för bostadshusen, att studera en mer
symmetrisk placering av bostadshusen, närmare studera och
beskriva gång-, cykel- och biltrafik samt vissa förtydliganden i
handlingarnas bildmaterial. Vidare ska studeras
grönkompensationsåtgärder och trygghetsskapande åtgärder för
parkeringshuset. Därtill föreslås att parkeringshusets byggrätt höjs
med en våning för att möjliggöra en eventuell ersättning av
infartsparkering i Farsta centrum när det ska utvecklas.
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I övrigt föreslås inga förändringar av förslaget, då kontoret anser att
föreslagen bebyggelse är lämplig på platsen samt att flera av
synpunkterna behandlar frågor som får anses vara acceptabla i en
växande och föränderlig stad.
Kontorets sammanvägda bedömning är att de inkomna
synpunkterna kan hanteras och vidarestuderas i det fortsatta arbetet.

Bakgrund
Förslagets syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att komplettera Farsta strand med cirka
90 lägenheter enligt Stockholmshusprojektet, samt att möjliggöra
för ett parkeringshus som dels ska fungera som infartsparkering och
dels försörja närområdets tillkommande bostäder.
Bostäderna föreslås som fyra punkthus med sex våningar och
placeras på rad längs Nordmarksvägen. Under husen föreslås ett
underjordiskt parkeringsgarage. Parkeringshuset föreslås i
anslutning till Farsta strands pendeltågsstation och att fungera som
infartsparkering samt tillgodose tillkommande bostäders
parkeringsbehov.
Planområdet omfattar delar av fastigheterna Bjurö 1 och Farsta 2:1 i
stadsdelen Farsta strand. Planområdet är uppdelat i två delområden
som inte fysiskt angränsar till varandra. Avståndet dem emellan är
cirka 400 meter.
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Hur samrådet bedrivits

Plansamråd för detaljplanen pågick under perioden 2016-12-15 till
och med 2017-01-29. Information om samrådet skickades ut enligt
sändlista till remissinstanser och berörda sakägare enligt
fastighetsförteckningen. Samrådsförslaget visades i Tekniska
Nämndhuset, i Farsta bibliotek på adress Farstagången 8 samt på
stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner.
Annons om samråd och samrådmöte i form av öppet hus
publicerades i lokaltidningen ”Mitt i” 2016-12-13. Samrådsmöte
hölls, i enlighet med stadsbyggnadskontorets rutiner, 2017-01-16 i
Farsta bibliotek. Det besöktes av cirka 30 personer.

Ämnesvisa synpunkter och stadsbyggnadskontorets
ställningstaganden
Under samrådet har 32 yttranden kommit in, varav 20 är från
remissinstanser, intresseorganisationer och företag och 12 från
privatpersoner.
Nedan redovisas ämnesvis de synpunkter som inkom under
samrådet. Stadsbyggnadskontorets kommentarer och
ställningstagande redovisas i kursiv stil efter varje ämne.
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Allmänt om samrådet och planprocessen

Två privatpersoner framför sitt missnöje med samrådsmötet. De
menar att mötet borde ha hållits som en debatt och protokollförts.
En av dem menar att besökarna inte kom till ett samråd utan till en
utställning där en modell visades över hur stadsbyggnadskontoret
har tänkt sig hur de nya husen på Nordmarksvägen samt att det
under efterföljande diskussion lämnades svävande och luddiga svar
om vad som menas med samråd. Personen menar att enligt
ordböcker är samråd ett möte där en gemensam rådgöring i
samförstånd förs, vilket är grundat på demokrati, samt att ett samråd
bör ske tidigare i planeringen och att kommunen enligt
kommunallagen har skyldighet att kalla till ett riktigt samråd i god
tid.
En privatperson påpekar att det har varit dåligt med information.
Personen har därtill hört att förskolebarn blivit tillfrågade, men
förstod inte om vad.
En privatperson anser att alla planer för området vid och kring
Nordmarksvägen bör presenteras samtidigt så att boende och
intresserade kan ta ställning till området som en helhet, liksom att
dela upp planer i olika processer är vilseledande. Personen menar
också att Farsta strand inte ingick i programmet för Tyngdpunkt
Farsta när det först lanserade. Att nu motivera alla förtätningar i
Farsta strand med att de är i linje med planerna för Tyngdpunkt
Farsta anser personen är fel.
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Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

När ett förslag till en detaljplan upprättas ska kommunen enligt
plan- och bygglagen samråda med olika intressenter. Syftet är att
förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap om det
aktuella planområdet samt att ge intressenter som berörs insyn i
arbetet med att ta fram en detaljplan och möjlighet att lämna
synpunkter på planförslaget. Formen för ett samråd liksom formen
för hur synpunkter ska samlas in är däremot inte reglerat i Planoch bygglag (2010:900). Att ett förslag är på samråd betyder inte
att något beslutats. Samrådet sker i ett tidigt skede i planeringen.
Information om samrådet och förslaget har gått ut till boende dels
via lokaltidningen ”Mitt i”, vilket är enligt stadsbyggnadskontorets
rutiner, och dels via anslag i entréer.
I detta fall hade öppet hus valts som samrådsform. Fördelarna med
denna är att besökare kan komma den tid som passar dem samt att
det går att ställa sin fråga direkt till den som bäst kan svara på den.
Denna form av samrådsmöte är den vanligaste som
stadsbyggnadskontoret bjuder in till.
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Förskolebarn har tillfrågats under insamlande av underlag till en
barnkonsekvensanalys. Enligt stadens budget ska planeringen
genomsyras av barnperspektivet.
Planeringen av den andra etappen för ny bebyggelse i området har
tagit längre tid än planeringen av innehållet i denna detaljplan,
varför denna plan går ut på samråd först. Det finns ännu ingenting
att presentera för nästa etapp.
Under arbetet med program för Tyngdpunkt Farsta såg
stadsbyggnadskontoret ett behov av att även Farsta strand ingick i
den övergripande planeringen av hela Farsta, varför området togs
med i den programhandling som är godkänd av
stadsbyggnadsnämnden.
Allmänt om förslaget och utvecklingen

Farsta stadsdelsförvaltning anser att planbeskrivningen bör
korrigeras gällande tillgång till barnomsorg i stadsdelen då det där
finns flera förskolor men samtidigt är brist på platser. Förvaltningen
anser att mer variation på lägenhetsstorlekarna är önskvärt och då
framför allt fler mindre lägenheter.
Ett par privatpersoner anser det negativt att skolor, förskolor och
affärer inte planeras. En person önskar sig en matvarubutik i ett lågt
hus placerat i korsningen mellan Ullerudsbacken och
Nordmarksvägen.
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En privatperson menar att då det ska byggas runt befintliga hus bör
Nordmarksvägen lämnas orörd. En annan privatperson föreslår ett
flertal andra platser för byggnation; vid Nordmarksvägens infart,
längs Magelungsvägen, vid Plantagen, där det nya slakthusområdet
ska lokaliseras och vid kolonilotterna. Hen undrar därtill var
miljöstugorna ska ta vägen. En person menar att det är viktigt att
träd i området bevaras i kommande förtätningar.
Gällande parkeringshuset undrar en privatperson om idén hade
funnits om det gällde boendeparkering för bostadsrätter. Personen
menar att det blir långt att gå för äldre, funktionsvarierade och
barnfamiljer.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Planbeskrivningen ska korrigeras med stadsdelsförvaltningens
uppgifter om brist på förskoleplatser. Frågan om större variation
på lägenhetsstorlekar ska studeras i samarbete med byggaktören.
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Förskolor och service planeras i efterföljande detaljplan och
skolplanering sker parallellt för Farsta stadsdel, varför ingen
förändring av aktuell detaljplans innehåll föreslås.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att föreslagen plats är lämplig för
byggnation ut flera perspektiv; platsen ligger mycket nära stationer
för två spårbundna kollektivtrafikslag, markytan kan nyttjas bättre
då markparkeringar flyttas under jord liksom att området i sin
helhet kommer att upplevas trevligare då många parkerade bilar
försvinner samt att nya gröna bostadsgårdar tillkommer. Därtill är
marken lämplig för Stockholmshus som förutsätter en plan och
lättexploaterad yta.
På de platser som föreslås för byggnation finns redan planer för
bostads- eller verksamhetsbebyggelse. Byggrätt för miljöstugorna
skapas i detaljplanen på befintliga bostadsgårdar.
Hänsyn till träd i kommande förtätningar är inte en fråga för denna
detaljplan.
Parkeringshuset avses även fungera som boendeparkering för
tillkommande bostadsrätter, vilka planeras i en kommande etapp.
Arkitektur, gestaltning och kulturmiljö

Stadsmuseet avstyrker den del av detaljplanen som medger
uppförande av fyra punkthus vid Nordmarkvägen. Stadsmuseet
anser att det är olämpligt att bygga på föreslagen plats då det
aktuella området är ett tydligt exempel på den tidens stadsplaneideal
med ljus och luft i bostadsområden samt att de båda kvarteren norr
och söder om Nordmarksvägen är mycket medvetet samplanerade.
Siktlinjer dem emellan är en del av den bärande strukturen. De
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planerade punkthusen ger förvisso diagonala siktlinjer mellan
huskropparna men skär av vyerna och sambandet kvarteren
emellan. Föreslagen förtätning förtar den avsiktligt gestaltade
planstrukturen med ett ljust och luftigt stadsrum. Stadsmuseet har
ingen erinran gällande parkeringshuset.
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Skönhetsrådet anser att områdets ursprungliga planidé bör
respekteras och de nya bostadshusen placeras symmetriskt, att
husen bör sänkas med en våning för att underordna sig befintliga
lamellhus i höjd alternativt att taken ersätts med platta tak för att
bättre inordna sig i miljön samt att husens kulör bör vara mustig,
förslagsvis en röd spritputs som står kraftfull mot lamellhusen.
Därtill anser skönhetsrådet att gestaltningen av stockholmshusen
generellt är mer anpassad för komplettering till äldre bebyggelse
snarare än den 1960-talsarkitektur som präglar den befintliga
bebyggelsen i kvarteret. Gällande parkeringshuset anser
skönhetsrådet att det är viktigt att fasaderna är genomsiktliga och
ställer sig tveksamma till om perforerad plåt som fasadmaterial är
tillräckligt transparent.
Farsta stadsdelsförvaltning ställer sig tveksam till parkeringshusets
utformning, som förvaltningen anser vara speciell. Förvaltningen
menar att då området ligger någorlunda ödsligt kommer åtgärder
krävas för att skapa en attraktiv och trygg byggnad, varför dess
utformning bör fortsätta studeras. Förvaltningen anser att även
förslaget med en hög bullerskyddsskärm för den mittersta
bostadsgården är negativt, varför en annan lösning för att minska
bullret bör studeras.
Flera privatpersoner motsätter sig byggnation av bostäder. En
person menar att insynen kommer att bli stor och att fönster på de
nya husen bör placeras mot varandra och inte mot befintliga hus,
vilket personen tror skulle ge mer sol i lägenheterna. En annan
person menar att husen ser bra ut på bilderna i planhandlingarna,
men att de i vinklar som inte visas medför trånga utrymmen.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det är lämpligt att bygga på
föreslagen plats, trots att rådande planmönster bryts och området
kommer att bli tätare. Lämpligheten består i att markytan kan
nyttjas bättre då markparkeringar kan flyttas under jord samt att
området i sin helhet kommer att upplevas trevligare då många
parkerade bilar försvinner samt att nya gröna bostadsgårdar
tillkommer. Därtill är marken lämplig för Stockholmshus som
förutsätter en plan och lättexploaterad yta. Föreslagen placering av
husen skär av en del siktlinjer mellan bebyggelsen men sparar de
diagonala.
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Stadsbyggnadskontoret avser att studera en mer symmetrisk
placering av bostadshusen men behålla våningsantalet då det bättre
samspelar med våningsantalet på omgivande hus. Frågan om
husens fasadkulör avgörs i bygglovsskedet. Gällande
parkeringshusets fasadmaterial avser stadsbyggnadskontoret att ta
fram referensbilder på liknande fasader för att studera
genomsiktligheten.
Parkeringshusets utformning och trygghetsskapande åtgärder ska
studeras under fortsatt planarbete. Även förslag till andra
bullerskyddsåtgärder för bostadsgården ska studeras, då kontoret
anser att en hög bullerskärm inte är positiv ur ett
stadsbyggnadsperspektiv.
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Översiktsplanen anger att fler bostäder behövs. Programmet för
Tyngdpunkt Farsta pekar ut aktuellt planområde för ny bebyggelse.
Stadsbyggnadskontoret anser att en viss ökning av insyn lägenheter
emellan kommer när ett område förtätas. Bostadshusen föreslås
placeras så att deras fasader hamnar parallellt med befintliga hus
på södra sidan av Nordmarksvägen, till vilka det är 20-25 meter,
vilket får anses vara ett acceptabelt avstånd mellan bostadshus.
Stadsbyggnadskontoret är medvetet om att det på den norra sidan
blir betydligt trängre mellan husen, men anser att placeringen av
husen i sin helhet tar hänsyn till de befintliga, då de endast placeras
hörn mot hörn. Där ställs inga fasader parallellt med varandra,
varför ingen direkt insyn blir.
Olägenheter för grannar

Flera privatpersoner menar att planerade bostadshus på
Nordmarksvägen kommer att skymma befintliga hus på norra sidan
av Nordmarksvägen samt att gårdarna kommer att bli skuggade och
därmed mörkare. Några menar att även vissa lägenheter kommer att
bli skuggade. Några personer skriver att de redan boende i området
kommer att bli hopträngda. Någon menar att fyra nya hus tar bort
utsikten.
En privatperson är orolig för att det kommer att köras bil på
gårdarna där det nu finns bommar för att hålla trafiken borta.
En annan privatperson anser att det blir ökad risk för multiresistenta
bakterier när fler människor bor på en trängre yta och ställer frågan
om det är dags att förbjuda biltrafik på Nordmarksvägen för att
förbättra människors hälsa.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

De nya bostadshusen föreslås placeras söder om befintliga gårdar
till bostadshusen på norra sidan om Nordmarksvägen, vilket
innebär att de till viss del ger skugga åt gårdarna samt vissa
lägenheter. Mitt på sommaren skuggas dock inget av de befintliga
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husen av de föreslagna och endast en liten del av gården skuggas.
Vid vår- och höstdagjämning skuggas befintliga hus och gårdar till
viss del på för- och efteriddagen. Mitt på dagen, klockan 12,
skuggas inget befintligt hus men en del av gården. En viss
skuggning tillkommer när ett område förtätas och får anses vara
acceptabelt, men ingen lägenhet faller i ständig skugga av planerad
bostadsbebyggelse. Förtätning medför även att viss utsikt
försvinner, vilket får anses vara acceptabelt i en växande stad.
Ingen förändring avseende biltrafik på gårdarna planeras att ske.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att förslaget inte innebär ökad risk
för multiresistenta bakterier. Staden planerar i nuläget inte att
förbjuda trafik på Nordmarksvägen.
Ingen förändring av planförslaget föreslås avseende ovanstående.
Trafik och parkering

Godkänt dokument - Heli Rosendahl, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-02-10, Dnr 2016-16239

Länsstyrelsen framför att det är viktigt att kommunen i kommande
planeringsarbete beaktar att Nynäsbanan är av riksintresse för
kommunikationer. Trafikverket anser att parkeringshuset bör
placeras 30 meter från Nynäsbanans spårmitt då detta avstånd bör
vara bebyggelsefritt på grund av att Nynäsbanan är av riksintresse
för kommunikationer. Trafikverket anser vidare att det bör utredas
vilken eventuell påverkan åtgärder kan ha på järnvägens stabilitet,
eftersom planförslaget innebär byggnation i dess närhet.
Luftfartverket har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra
mot detaljplanen, men anser att berörd flygplats ska tillfrågas om
eventuell påverkan då planen föreslår byggnader över 20 meter.
Trafikförvaltningen anser att busstrafik bör beskrivas mer utförligt i
planbeskrivningen samt att det bör framgå vilken påverkan planen
har på busshållplats Farsta strand samt att det bör framgå vilken
gatubredd Nordmarksvägen får när området förtätas. Därtill menar
Trafikförvaltningen att planerade in- och utfarter noggrant bör
studeras så att det inte uppstår framkomlighetsproblem och
trafiksäkerhetsproblem för förbipasserande busstrafik.
Trafikkontoret framför synpunkter på hur gångbanan på norra sidan
av Nordmarksvägen bör utformas gällande bredd och placering av
belysning, samt att angöringen till parkeringshuset från Ågesta
broväg bör utformas som upphöjt övergångsställe med
cykelpassage. Därtill bör under fortsatt planarbete säkerställas att
gång- och cykelförbindelser mellan de nya bostäderna och
parkeringshuset är säkra och tillgängliga. Antalet
cykelparkeringsplatser i parkeringshuset bör framgå samt ett
resonemang föras kring infartsparkering för cykel.
Avfallsbehållarnas placering bör framgå av planhandlingarna.
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Farsta stadsdelsförvaltning anser att föreslagna parkeringsplatser
mellan det östra befintliga lamellhuset och parkleken inte bör
anläggas, eftersom det innebär en försämring för de boende, att en
stödmur måste byggas då marken utgör en slänt, samt att träd kan
behöva fällas. Även flera privatpersoner är kritiska till denna
placering av parkeringsplatser.
Flera privatpersoner framför att kollektivtrafiksituationen till och
från Farsta strand är problematisk med överfulla tunnelbane- och
pendeltåg vid rusningstrafik. De menar att om situationen inte
förbättras med utbyggd kollektivtrafik kommer nya boende i Farsta
strand tvingas att åka bil, vilket medför ett ökat behov av
parkeringsplatser samt köer på Nynäsvägen. Därför motsätter de sig
planerna på fler bostäder i området samt önskar att behovet av
utveckling av kollektivtrafiken ses över innan det byggs nytt.
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En privatperson menar att det blir en ökning av bilar i området.
Ytterligare en privatperson motsätter sig parkeringsplatser mellan
det östra lamellhuset på fastigheten Bjurö 1 och parkleken
Forsängen då de hamnar utanför boendes fönster samt att hen
befarar att det blir osäkert för barn som leker. En privatperson
motsätter sig att parkeringsplatser till de nya bostäderna föreslås
400 meter bort, i ett nytt parkeringshus, då hen menar att sträckan är
lång att gå för äldre, handikappade, utslitna och större barnfamiljer.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Parkeringshusets placering ska fortsätta studeras under
planarbetet, dels genom att utreda lämpligt avstånd ur
riskhänseende samt lämpligt avstånd med hänsyn till riksintresse
för kommunikationer. Även eventuell påverkan på järnvägens
stabilitet ska utredas.
Bromma flygplats ska tillfrågas om eventuell påverkan av
planförslaget.
Stadsbyggnadskontoret avser att närmare studera och beskriva
busstrafiken i området, liksom fördjupat studera utformningen av
Nordmarksvägen, in- och utfart vid Ågesta broväg samt gång- och
cykelvägar mellan nya bostäder och parkeringshus. Cykelparkering
i parkeringshuset ska beskrivas. Avfallsbehållarnas placering ska
förtydligas i planhandlingarna.
Planområdet ligger inom influensområdet för utbyggd tunnelbana.
Därtill möjliggör öppnandet av Citybanan under 2017 en
fördubbling av kapaciteten för pendeltåg, varför kollektivtrafiken
kommer att förbättras.
Vid förtätning får räknas med en ökning av bilar. Positivt är dock
att en stor del av dessa kommer att kunna parkeras under mark och
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därmed inte ta upp plats, varken fysiskt eller visuellt. En mindre del
av de markparkeringar som föreslås finnas kvar kan komma att
flyttas till ytan mellan det östra lamellhuset och parkleken. Kontoret
är medvetet om att dessa hamnar utanför boendes fönster och ska
studera om en alternativ placering är möjlig. Kontoret bedömer
dock att parkeringen inte kommer att utgöra en fara för barnen då
dessa ytor separeras av en gångväg. Om farliga situationer skulle
riskera att uppstå kan ett staket uppföras. Därtill är det inte en
planfråga utan något som behandlas i bygglovskedet.
För att lösa angöring och lossning av varor kommer
angöringsfickor att ordnas vid alla nya bostadsentréer. Därtill
kommer tillgängliga parkeringar att beredas plats i närheten av
entréerna om någon boende skulle ha behov av det.
Teknisk försörjning
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Ellevio har ett ledningsstråk i Nordmarksvägen som måste beaktas
och konstaterar att befintliga servisledningar i kvartersmark
kommer behöva flyttas samt att utökning av servis till
parkeringshuset kan leda till förstärkningsbehov i bakomliggande
elnät.
Skanova har flera markförlagda teleanläggningar som gränsar mot
detaljplaneområdet intill fastigheten Bjurö 1 samt markförlagda
teleanläggningar som ansluter befintliga byggnader inom
fastigheten. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla
befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika
olägenheter och kostnader i samband med flyttning.
Fortum Värme har befintliga fjärrvärme- och/eller
fjärrkylaledningar inom planområdet och önskar tidig information
och samrådsmöten för att kunna planera eventuella
ledningsomläggningar och nya ledningsdragningar samt säkra
befintlig drift med så få driftstörningar som möjligt.
Brandförsvaret framför att framkomlighet, tillgänglighet och
tillgång till brandvatten vid händelse av räddningsinsats måste
beaktas i fortsatt planarbete och projektering. Om ett garage byggs
under jord bör det tas hänsyn till om garagetaket avses vara körbart
för tyngre räddningsfordon. Med hänsyn till garagets placering kan
det bli nödvändigt att det är körbart för att framkomlighet till
bebyggelsen ska vara fullgod. Om garaget inte avses vara körbart,
och framkomlighet ändå kan tillgodoses, krävs att detta markeras
antingen genom skyltning alternativt att räddningsfordon hindras att
köra över garaget.
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Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Synpunkterna är noterade och kommer att beaktas i fortsatt
planarbete samt genomförande. Ingen förändring av planförslaget
föreslås avseende ovanstående.
Hälsa och säkerhet

Brandförsvaret och Länsstyrelsen anser att det är bra att en
riskutredning planeras att tas fram för parkeringshuset till nästa
planskede.
Trafikverket anser att föreslaget parkeringshus, bland annat ur ett
riskperspektiv, bör placeras 30 meter från Nynäsbanans spårmitt.
Trafikförvaltningen bedömer att sprängningsarbeten för planerad
exploatering kommer att påverka tunnelbaneanläggningen varför
grundläggningsarbeten ska utföras i enlighet med SL:s föreskrifter.
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Circle K framför att erforderliga skyddsavstånd till deras
bensinstation ska följas samt att om byggnation kräver sprängning
är det viktigt att vidta de åtgärder för att eliminera skador på
byggnader och installationer ovan och under jord.
Miljöförvaltningen framför att dagvattenutredningen för bostäderna
bör revideras med aktuell statusklassning för recipienten. Dagvatten
som genereras inne i parkeringshuset bör omhändertas separat och
renas med oljeavskiljare innan det släpps till avloppssystemet.
Trafikverket anser att trafikuppgifterna för järnvägstrafik på
Nynäsbanan i bullerutredningen behöver revideras. Prognostiserad
pendeltågstrafik stämmer med Trafikverkets basprognos men
godstrafik och tjänstetåg saknas.
Farsta stadsdelsförvaltning anser att grönkompensation ska utföras
med anledning av fällning av träd vid föreslaget parkeringshus.
En privatperson menar att boende på Nordmarksvägen kommer att
få utstå störande buller och avgaser.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Riskutredning för parkeringshuset är under framtagande och ska
vara klar till detaljplanens granskning. Där ska prövas lämpligt
avstånd till Nynäsbanan utifrån riskhänseende. Utredningen för
dagvatten ska revideras efter miljöförvaltningens synpunkter.
Bullerutredningen ska uppdateras med nya uppgifter från
Trafikverket gällande järnvägstrafik.
Stadsbyggnadskontoret avser att studera förslag till åtgärder som
kompenserar för nedtagande av träd vid parkeringshuset.
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När ett område förtätas medför det en viss ökning av buller och
avgaser. Stadsbyggnadskontoret bedömer dock att ökningen inte är
betydande samt är något som får accepteras när en stad växer.
Övriga synpunkter är noterade och ska beaktas i fortsatt planarbete
och genomförande.
Övriga frågor

Farsta stadsdelsnämnd framför att det är något oklart hur
parkeringsplatser ska fördelas mellan gamla och nya hyresgäster.
Hyresgästföreningen Sydost framför att de i planbeskrivningen
saknar angivna etableringsytor för byggnation.
En privatperson framför synpunkter på stadens hemsida där
information finns om aktuell detaljplan. Personen menar att platsen
för föreslaget punkthus är felaktigt beskriven.
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En privatperson önskar att de som redan bor i området bör få något
tillbaka för förlorad livskvalité i form av ersättning eller sänkning
av hyran. Personen undrar även varför norra Stockholm inte bidrar
med nya hus.
En privatperson menar att Stockholms kommun eller Stockholms
län inte bör byggas sönder utan att befolkningsökningen istället bör
bromsas, särskilt avseende invandringen. Anonym menar andra
länder bör ”utpressas” till att förstå att färre barn bör födas där,
vilket skulle leda till att antalet djur som slaktas som mat skulle
minska.
Två privatpersoner undrar om det finns något skönhetsråd.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Av planbeskrivningen framgår att parkeringsplatser som tillskapas
på och under mark inom kvarteret Bjurö 1 ska tilldelas boende i
befintliga hus. En del av de nya bostäderna kan få bilparkering
inom kvarteret, medan resterande föreslås ha sin parkering i
planerat parkeringshus.
Etableringsytor är i nuläget ännu inte planerade, varför de inte kan
anges i planbeskrivningen. I norra Stockholm, liksom i övriga
staden, planeras för nya hus. Övriga synpunkter är inte planfrågor.

Stadsbyggnadskontorets sammanvägda
ställningstagande
Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet
kommer följande frågor att utföras samt studeras vidare:
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- Upprätta riskutredning för parkeringshuset
- Revidera dagvattenutredning för bostäderna i enlighet med
miljöförvaltningens synpunkter
- Revidera trafikbullerutredning för bostäderna i enlighet med
uppgifter från Trafikverket
- Studera åtgärder för att kompensera nedtagande av träd vid
parkeringshuset
- Studera möjligheten till en mer symmetrisk placering av
bostadshusen
- Presentera referensbilder på fasader liknande som den som
föreslås för parkeringshuset
- Närmare studera parkeringshusets utformning och
trygghetsskapande åtgärder
- Studera alternativ till bullerskyddsåtgärd för bostadsgård
- Studera möjlighet till större variation på lägenhetsstorlekar
- Studera parkeringshusets placering med hänsyn till riksintresse
för kommunikationer
- Studera eventuell påverkan på järnvägens stabilitet
- Tillfråga Bromma flygplats om eventuell påverkan
- Närmare studera och beskriva busstrafiken i området
- Närmare studera och beskriva framtida utformning av
Nordmarksvägen samt parkeringshusets in- och utfart vid
Ågesta broväg
- Närmare studera gång- och cykelvägar mellan nya bostäder och
parkeringshus
- Beskriva cykelparkering i parkeringshuset
- Förtydliga avfallsbehållarnas placering i illustration
- Studera alternativ placering av de markparkeringar som
föreslås mellan det östra lamellhuset och parkleken
- Revidera planbeskrivningen med uppgifter om brist på
förskoleplatser i Farsta strand
Därtill föreslås att parkeringshusets byggrätt höjs med en våning, så
att parkering tillåts i totalt fyra plan. Detta för att möjliggöra att en
infartsparkering i Farsta centrum vid framtida utveckling av
centrumområdet ska kunna ersättas i Farsta strand. I övrigt föreslås
inga förändringar av förslaget ske till planens granskningsskede då
kontoret anser att föreslagen bebyggelse lämpar sig på platsen samt
att flera av synpunkterna behandlar frågor som får anses vara
acceptabla i en växande och föränderlig stad.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att ovanstående revideringar
innebär en lämplig avvägning mellan olika intressen.

Inkomna synpunkter
Nedan redovisas en sammanfattning av inkomna synpunkter. För
yttrandena i sin helhet hänvisas till planakten för projektet, dnr
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2016-16239. Planakten för ärendet finns tillgänglig i Tekniska
Nämndhuset på Fleminggatan 4.

Statliga och regionala myndigheter och förbund
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen framför att detaljplanen stämmer med Stockholms
stads översiktplans intentioner. Länsstyrelsen bedömer att planen
inte strider mot de intressen som Länsstyrelsen har att bevaka enligt
11 kap. 10 § PBL under förutsättning att följande synpunkter
beaktas.
Länsstyrelsen framför att det är viktigt att kommunen i kommande
planeringsarbete beaktar att Nynäsbanan som ligger nära
planområdet är av riksintresse för kommunikationer, vilket ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada tillkomsten eller
nyttjandet av anläggningen, även under byggnation.
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Länsstyrelsen kan i samrådsskedet inte ta ställning till
risksituationen för föreslagen plats för parkering, idrott och
centrumverksamhet, då en riskutredning saknas, varför kommunen
inför granskningsskedet behöver tydliggöra om platsen är lämplig
för den bebyggelse som föreslås. Bland annat behöver redogöras för
urspårningsrisken samt närheten till led för farligt gods.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens
genomförande inte kan förväntas medföra betydande
miljöpåverkan.
Trafikförvaltningen (SL)

Trafikförvaltningen anger att området i RUFS 2010 ligger inom
regional stadsbygd med utvecklingspotential, där bebyggelsen bör
vara tät och lokal grönstruktur och i några fall även naturreservat
kan finnas och att det är positivt att kommunen exploaterar områden
i närheten av befintlig kollektivtrafik. Förvaltningen anser att
busstrafik bör beskrivas mer utförligt i planbeskrivningen liksom
vilken påverkan planen har hållplats Farsta strand. Denna bör även
finnas med i illustrationer. Det framgår inte vilken gatubredd
Nordmarksvägen kommer att få när området förtätas. För att en god
kollektivtrafik ska kunna upprätthållas bör gator som trafikeras med
buss vara sju meter breda.
Trafikförvaltningen anser att de in- och utfarter som planeras till
området bör studeras noggrant så att det inte uppstår
framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem för förbipasserande
busstrafik.
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Då tunnelbanan befinner sig i planområdets närhet bedömer
trafikförvaltningen att sprängningsarbeten för den planerade
exploateringen kommer att påverka befintlig tunnelbaneanläggning
varför grundläggningsarbetena ska utföras i enlighet med SL:s
föreskrifter.
Storstockholms Brandförsvar (SSBF)

Storstockholms brandförsvar anser att stadsbyggnadskontoret har
gjort ett bra jobb med att identifiera aktuella risker för planområdet
samt mindre analyser utifrån Länsstyrelsens riktlinjer gällande
avstånd. SSBF delar den riskbild som tagits fram och kan inte hitta
några övriga risker och anser att det är bra att en riskutredning tas
fram till nästa planskede. En rekommendation är att samtliga risker
tas med i denna för att kunna bedöma den sammanlagda riskbilden
samt att flera riskkällors sammanvägda riskexponering behandlas.
Om två eller fler större riskkällor ligger i närheten av planområdet
kan eventuellt större skyddsavstånd alternativt ytterligare
riskreducerande åtgärder bli aktuellt.
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Utifrån tillgängligt underlag har SSBF i detta skede inga
anmärkningar på planerad bebyggelse ur ett
räddningsinsatsperspektiv. Framkomlighet, tillgänglighet och
tillgång till brandvatten vid händelse av en räddningsinsats måste
beaktas i det fortsatta planarbetet och i projekteringen.
Om ett garage under jord etableras inom området bör det tas hänsyn
till om garagetaket avses vara körbart för tyngre räddningsfordon.
Med hänsyn till garagets placering kan det bli nödvändigt att
garaget är körbart för att framkomlighet till bebyggelsen ska vara
fullgod. Om garaget inte avses vara körbart, och framkomlighet
ändå kan tillgodoses, krävs att detta markeras – antingen genom
tydlig skyltning alternativt att räddningsfordon hindras att köra över
garaget.
Trafikverket

Trafikverket anser att detaljplanen bör revideras så att 30 meter från
Nynäsbanan (räknat från spårmitt) är byggnadsfritt både ur
risksynpunkt men även då järnvägen är riksintresse för
kommunikation.
Trafikverket bedömer att trafikuppgifterna för järnvägstrafik på
Nynäsbanan i bullerutredningen behöver revideras. Prognostiserad
pendeltågstrafik stämmer med Trafikverkets basprognos men
godstrafik och tjänstetåg saknas.
Då detaljplanen innehåller förslag på byggnationer i järnvägens
närhet bör det under detaljplaneskedet utredas vilken eventuell
påverkan åtgärder kan ha på järnvägens
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stabilitet. Trafikverket bör ges möjlighet att ta del av och lämna
synpunkter på genomförda utredningar.
Försvarsmakten

Ingen erinran.
Luftfartsverket

Luftfartsverket har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra
mot detaljplan. Luftfartsverket har dock inte analyserat
konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt om CNSutrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda
flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om
byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna
av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering.

Kommunala nämnder, bolag och förvaltningar
Lantmäterimyndigheten

Ingen erinran.
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Stadsdelsnämnden

Stadsdelsnämnden, genom sin förvaltning, anser att redan
exploaterad mark, i det här fallet en asfalterad parkeringsyta i ett
kollektivtrafiknära läge, är en bra plats att komplettera med
bostadshus.
Utemiljön för nuvarande boende kommer att förändras på olika vis.
Befintligt hus längst österut i kvarteret får en klar försämring då det
föreslås 20 parkeringsplatser längs med husets långsida. Eftersom
det är en slänt där parkeringsplatserna föreslås måste en stödmur
byggas mot parkvägen i öster och möjligen behöver ett antal träd
fällas. Förvaltningen föreslår att dessa parkeringsplatser inte
anläggs. Att en grönyta längst vid det västra huset ersätts med en
mindre ytparkering vid husgaveln och att två miljöstugor med gröna
tak placeras vid befintliga sopbehållare på de mittersta gårdarna är
acceptabla förändringar enligt förvaltningen.
Stadsdelsförvaltningen anser att planbeskrivningen behöver ange att
det finns flera förskolor i Farsta strand med att det är brist på
platser.
Gällande den nya bebyggelsen anser stadsdelsförvaltningen att som
kompletteringsbebyggelse är punkthusens form bra då området
fortfarande blir ljust och öppet. Placeringen av husen invid
gångbanan gör den delen av Nordmarksvägen trevligare och
tryggare jämfört med idag. Som punkthusen är placerade bör det
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inte bli några större problem med insyn. Avståndet till husen på
andra sidan Nordmarksvägen är fullt tillräckligt. Tre rum och kök är
den dominerande storleken på lägenheter i Farsta strand och det är
den storlek som föreslås även här. Mer variation på
lägenhetsstorlekarna är önskvärt och då framför allt fler mindre
lägenheter.
Tillkommande gårdsmiljöer beskrivs och illustreras endast
översiktligt. Positivt är dock att det skapas nya gårdar mellan husen.
Förvaltningen är skeptisk till förslaget att skärma av gårdsytan
mellan de mittersta husen med en hög bullerskyddsskärm för att få
acceptabla bullernivåer. Lösningen för att minska bullret studeras
vidare.
Antalet parkeringsplatser för cyklar väl tilltaget och fullt tillräckligt.
Gällande bilparkeringsplatser är det något oklart hur tillkommande
parkeringsplatser ska fördelas mellan gamla och nya hyresgäster.
Förvaltningen anser att parkeringsplatserna som föreslås gränsa mot
gångvägen i öster inte bör anläggas.
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Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar mot föreslaget
parkeringshus då platsen redan idag är en parkering och belägen så
att den inte lämpar sig för bostadsbebyggelse. Det är fördelaktigt att
lösa kommande parkeringsbehov i stadsdelen på detta sätt.
Utformningen på byggnaden är speciell och förvaltningen är
tveksam till om det är den allra bästa. Området ligger tämligen
ödsligt och det kommer att krävas åtgärder för att skapa en attraktiv
och trygg byggnad. God belysning kanske kan förbättra platsen men
parkeringshuset består av flera plan vilket kan bidra till en känsla av
otrygghet. Förvaltningen anser att utformningen bör studeras vidare.
Uppförande av parkeringshuset innebär att träd kommer att fällas på
parkmark. Förvaltningen tycker därför att det är rimligt med
grönkompensation för ingreppen. Ett förslag är att plantera fruktträd
på den västra sidan av gräsytan, mot parkvägen, söder om
Rådagatans lekpark.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planförslaget och anser
att de viktigaste frågorna kring buller och naturvärden har
redovisats tillfredställande i planhandlingarna. Utöver dessa
synpunkter vill miljö- och hälsoskyddsnämnden framhålla följande:
Dagvattnet från planområdet avrinner mot vattenförekomst
Magelungen. Beträffande miljökvalitetsnormerna för vatten ska
alltid den senaste statusklassiningen appliceras. Magelungens
ekologiska status är idag klassad till ”Otillfredsställande” och
vattenförekomsten ”Uppnår ej god” kemisk status. Beträffande
hanteringen av dagvatten för det planerade parkeringshuset är det
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viktigt att det dagvatten som genereras inne från parkeringshuset
omhänderta separat och renas med erforderlig oljeavskiljare innan
vattnet släpps vidare till avloppssystemet.
Trafikkontoret

Trafikkontoret ser positivt på förslaget med ny kompletterande
bostadsbebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge, samt på förslaget
att samordna en gemensam parkeringslösning för olika typer av
parkeringsbehov i detta läge där stadigvarande vistelse är
problematiskt med hänsyn till risk- och bullerförhållanden.
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Breddmått för gångbana norr om Nordmarksvägen framgår inte av
planbeskrivningen, men kontoret anser att det inte bör understiga
2,5 meter hårdgjord yta. Dessutom behöver utrymme finnas för att
medge placering av belysning mellan husen och gångbanekant. I
detaljplanen måste det säkerställas att det finns plats för
belysningen utmed Nordmarksvägen på stadens mark. Ny belysning
utmed Nordmarksvägen där bostadshus planeras ska inte placeras i
trottoar utan ska stå i bakkant trottoar på stadens mark.
Trafikkontoret anser att angöringen till parkeringsgarage under nya
bostäder bör utföras som genomgående gångbana samt att angöring
till parkeringshuset från Ågesta broväg bör utformas som upphöjt
övergångsställe med cykelpassage, då cykelbanan längs vägen är
utpekad som pendlingscykelstråk. Det är viktigt att gång- och
cykelförbindelser mellan nya bostäder och parkeringsanläggningen
studeras närmare. Att förbindelserna har god framkomlighet,
trafiksäkerhet och tillgänglighet är viktigt för att
parkeringsanläggningen ska bli ett rimligt parkeringsalternativ för
de nya bostäderna, med hänsyn till det relativt långa avstånd de ska
överbrygga.
Antalet cykelparkeringsplatser i parkeringshuset bör framgå liksom
ett resonemang kring infartsparkering för cykel kopplat till för
pendeltåg- och tunnelbanestationerna i Farsta.
Kontoret föreslår att möjligheten till en ITS-lösning (Intelligenta
Transport System) med dynamisk information för parkeringshuset
utreds.
Avståndet mellan bostäderna och det nya parkeringshuset anges
både som 350 och 400 meter i planbeskrivningen. Måttet bör anges
konsekvent med rätt avstånd.
Kontoret önskar att avfallsbehållarnas placeringar framgår av
plankarta eller illustrationsplan. Avfallshanteringen ska ske på
kvartersmark. Ska hämtfordon köras in på fastigheten bör
rundkörning alternativt vändning kunna ske helt inne på fastigheten.
Backning ut på allmän gata tillåts inte.

Samrådsredogörelse
Dnr 2016-16239
Sida 19 (25)

Idrottsförvaltningen

Ingen erinran.
Stockholms stadsmuseum

Stadsmuseet kan konstatera att tidigare synpunkter om att det är
olämpligt att bebygga på den föreslagna platsen vid
Nordmarksvägen inte har hörsammats. Det aktuella området är ett
tydligt exempel på den tidens stadsplaneideal med ljus och luft i
bostadsområden. De båda kvarteren är mycket medvetet
samplanerade. De gröna gårdarna i kvarteret Bjurö och naturmarken
i kvarteret Marö förenas med siktlinjer som en del av den bärande
strukturen. Kvarteren är åtskilda av Nordmarksvägen, vilket skapar
ljus och luft i stadsrummet, men området hålls ändå samman som en
helhet av naturmarken och gårdarnas relation till varandra. De
planerade punkthusen ger förvisso diagonala siktlinjer mellan
huskropparna men skär av vyerna och sambandet kvarteren
emellan. Föreslagen förtätning förtar den avsiktligt gestaltade
planstrukturen med ett ljust och luftigt stadsrum.
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Stadsmuseet avstyrker uppförande av fyra punkthus vid
Nordmarksvägen, men har ingen erinran gällande ett nytt
parkeringshus vid Ågesta broväg.
Rådet till skydd för Stockholms skönhet

Skönhetsrådet anser att parkeringsplatsen kan bebyggas med
punkthus men då bör den ursprungliga planidén respekteras och de
nya bostadshusen placeras symmetrisk. Helst bör också punkthusen
sänkas med en våning för att underordna sig de befintliga
lamellhusen i höjd alternativt att taken ersätts med platta tak för att
bättre inordna sig i miljön. Gestaltningen av de nya husen följer
konceptet för Stockholmshus, bostadshus som i sin karaktär är mer
anpassad för komplettering till äldre bebyggelse snarare än den
1960-talsarkitektur som präglar den befintliga bebyggelsen i
kvarteret. Den i underlaget redovisade kulören bör bytas till en
mustigare, helst hade rådet sett en röd spritputs som står kraftfull
mot lamellhusen. Gårdarnas utformning är likaså viktig och det
promenadstråk som leder genom kvarteret bör få en lite mer öppen
karaktär medan de andra gårdarna kan utformas mer for de boendes
behov. Vad avser det föreslagna parkeringshuset anser rådet att det
är Viktigt att fasaderna är genomsiktliga och att perforerad plåt
kanske därför inte blir tillräckligt transparent som material.
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till detaljplan.
Stockholms Stads parkerings AB

Ingen erinran.
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Övriga remissinstanser
Stockholm Vatten AB

Stockholm Vatten framför att vatten- och spillvattenanslutningar
kan beredas genom den befintliga ledningen i Nordmarksvägen.
Inga synpunkter finns på framtagen dagvattenutredning.
AB Fortum Värme

AB Fortum Värme framför att det inom planområdet finns
befintliga fjärrvärme- och/eller fjärrkylaledningar. 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. Det viktigt att genomförandeavtal tecknas snarast möjligt. I
övrigt ingen erinran.
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TeliaSonera Skanova Access AB

Skanova framför att det finns flera markförlagda teleanläggningar
som gränsar mot detaljplaneområdet vid fastigheten Bjurö 1 samt
markförlagda teleanläggningar som ansluter befintliga byggnader
inom fastigheten. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla
befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika
olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med
flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller
skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter
Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Ellevio AB

Ellevio framför att det längs Nordmarksvägen ligger ledningsstråk
som måste beaktas. Befintliga servisledningar i kvartersmark
kommer behöva flyttas. Utökning av servis till parkeringshuset kan
leda till förstärkningsbehov i bakomliggande elnät. Effektuppgifter
behövs i god tid för bedömning av åtgärder. Åtgärder i Ellevio AB:s
befintliga anläggningar utförs efter beställning och bekostas av
byggherren.
Hyresgästföreningen sydost

Hyresgästföreningen Sydost framför att stadsbyggnadskontorets
ställningstagande enligt planbeskrivning är tillfredsställande samt
att påpekanden och hänsynstaganden i kapitlen förutsättningar,
planförslag och konsekvenser är noggrant studerade. Att
laddstationer föreslås i parkeringshuset för eldrivna bilar är
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framsynt tänkande. Angivna etableringsytor för byggnation saknas
och bör anges i planbeskrivningen. Förslaget tillstyrks.

Sakägare enligt fastighetsförteckning
Circle K Sverige AB

Circle K påpekar vikten av att erforderliga skyddsavstånd till deras
anläggning följs. Circle K avser att utveckla och anpassa fastigheten
och verksamheten för framtidens behov, exempelvis tillhandahålla
andra drivmedelsslag som kan komma att kräva andra
skyddsavstånd. Om byggnationen kommer kräva
sprängningsarbeten är det viktigt att vidta de åtgärder som krävs för
att eliminera skador på byggnader och installationer ovan och under
jord. Circle K önskar att kommunen tar kontakt vid aktuella
förändringar som rör vår verksamhet.
Privatperson, Farsta strandplan 5

Personen anser att förslaget är utmärkt samt att allt inte bör se ut
som förut. Personen framför att hen skulle känna sig egoistisk om
hen skulle protestera samt att vi måste tänka på barn och barnbarn
som vill flytta hemifrån. Personen skriver att hens man håller med.
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Privatperson, Nordmarksvägen 4

Personen framför att samrådsmötet var dåligt och att besökarna inte
kom till ett samråd utan till en utställning där en modell visades
över hur stadsbyggnadskontoret har tänkt sig hur de nya husen på
Nordmarksvägen. Personen menar att under efterföljande
diskussion lämnades svävande och luddiga svar om vad som menas
med samråd och att hen hade hoppats på en debatt med
protokollföring. Hen menar att enligt ordböcker är samråd ett möte
där en gemensam rådgöring i samförstånd förs, grundat på
demokrati, men att hen uppfattade det som att det på aktuellt
samrådsmöte redan hade fattats ett beslut genom den presenterade
modellen samt att det hänvisades till att lämna synpunkter skriftligt.
Personen menar att man inte får var vårdslös med betydelsen av
ordet samråd och att kalla aktuellt möte närmast är en parodi.
Personen påpekar att ett samråd bör ske tidigare i planeringen och
att kommunen enligt kommunallagen har skyldighet att kalla till ett
riktigt samråd i god tid. Personen nämner även en förskola på
Nordmarksvägen där kommunen ska ha smugit med sin planering,
som sedan inte gått att påverka.
Personen är negativ till förslaget, då det påtvingar en förtätning som
packar ihop de boende på en liten yta, vilket inte är trivsamt. Därtill
kommer mera avgaser och risk för multiresistenta bakterier.
Personen undrar om det kan vara dags att förbjuda biltrafik på
Nordmarksvägen för att förbättra människors hälsa.
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Personen framför att husen bör vara fem våningar för att skapa
symmetri samt minska risk för insyn, då avståndet mellan nya och
befintliga hus tvärs över gatan bara är cirka 25 meter. För att
förhindra insyn önskar hen även att fönstren på de nya husen ska
placeras mot varandra och inte mot befintliga hus, vilket även
möjligen skulle ge mer sol till lägenheterna. Personen önskar även
en matvarubutik i ett lågt hus placerat i korsningen mellan
Ullerudsbacken och Nordmarksvägen, vilken kan försörja de många
nya kunderna samt konkurrera med befintlig matvarubutik vid Stieg
Trenters torg.
Personen menar att de hyresgäster som redan bor på
Nordmarksvägen kommer att få utstå mycket störande buller och
avgaser, som de inte mår bra av, samt att de nya husen kommer att
skymma de befintliga på gatans norra sida, liksom att det blir
mörkare. Personen framför att det är trångt på linje 18 på
vardagseftermiddagar. Hen önskar att hänsyn visas för de som redan
bor i området samt att de bör få något tillbaka för förlorad
livskvalité i form av ersättning eller sänkning av hyran. Personen
undrar även varför norra Stockholm inte bidrar med nya hus.
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Privatperson, Brunskogsbacken 28 eller 36

Personen anser att det är oroväckande att förskolor och skolor
planeras först i kommande detaljplaner, då det redan nu står
baracker på Magelungsskolans gård. Hen undrar även hur
kommunen planerar tillsammans med kollektivtrafiken och hur dess
situation ska bli med ytterligare bostäder, då tunnelbana och
pendeltåg snabbt blir fulla i Farsta. Personen framför att hen förstår
att inflyttningen till Stockholm ökar och att de som kan jobba inte
hittar någon bostad, men att problemen med den överbelastade
kollektivtrafiken kvarstår. Personen hoppas att staden tar ett ansvar
för kommunikationerna för att värna om luft och miljö och undrar
om staden tänker att ännu fler ska sitta i bilkö på Nynäsvägen.
Därtill undrar personen om man har tittat på att utöka
parkeringsplatser närmare pendeltåget på Larsbodasidan,
exempelvis för alla pendlare som i nuläget parkerar på gatorna i
Farsta strand.
Privatperson, Nordmarksvägen 11

Personen framför att det gärna får byggas men inte på
Nordmarksvägen och ställer frågan om vem som har kommit på det
vansinniga med att bygga hus mitt i ett bostadsområde med allt som
det medför. Personen skriver att hen under de år hen bott i området
sett det förfalla och sedan rustas upp med fina hus, gårdar och
planteringar, men att planerna nu kommer att förstöra detta samt att
fyra nya hus tar bort utsikten. Personen framför att ljuset kommer
att försvinna på gårdarna samt att de boende blir instängda. Då det
ska byggas mer i området önskar hen att Nordmarksvägen lämnas
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orörd. Personen skriver att hen inte vill sluta sina dagar med att titta
in i en husvägg samt att förslaget med 90 nya lägenheter förstör för
366 hyresgäster som trivs.
Privatperson, Nordmarksvägen 29

Personen bestrider att det byggs nya bostäder på Nordmarksvägen.
Hen menar att Stockholm stad pratar om förtätning och en hållbar
utveckling, samt att Farsta utpekas som ett kollektivtrafiknära
område, men att problemet är att det är fullt i kollektivtrafiken.
Personen menar att nya boende kommer att behöva åka bil samt att
det då kommer att behövas fler parkeringsplatser. Hen anser att
staden ska ta fram befolkningsstatistik för tunnelbanestationerna
längs den gröna linjen söder om Stockholm för att tydliggöra att
kollektivtrafiken mot Farsta behöver utvecklas om fler ska flytta dit.
Personen menar att kollektivtrafiknära ska betyda att det är möjligt
att åka kollektivt.
Privatperson, Nordmarksvägen 27
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Personen undrar hur det kan planeras 20 parkeringsplatser vid det
östra lamellhuset och påpekar att de kommer att vara alldeles
utanför portarna. Hen undrar om det blir staket mellan parkleken
och gångbanan liksom om äldre med rollatorer och barn ska springa
i vad som kommer att bli ett kaos.
Personen menar att det kommer att bli mörkare på gårdarna samt att
bilar kommer att köra där, där det nu finns bommar för att förhindra
detta. Hen undrar hur mycket inomhusparkeringen kommer att
kosta, men menar att inga svar går att få, samt undrar om någon har
varit i området och sett verkligheten. Personen skriver att de boende
har haft grönt och fint, men att allt kommer att bli förstört. Hen
undrar var miljöstugorna ska ta vägen och påpekar att skolor, dagis
och affärer inte är planerade.
Personen föreslår att det kan byggas vid Nordmarksvägens infart,
längs Magelungsvägen, vid Plantagen, där det nya slakthusområdet
ska lokaliseras och vid kolonilotterna.
Personen påpekar att det har varit dåligt med information och att
många inte bryr sig då de tror att allt redan är bestämt. Själv vill
personen inte tro det och menar att det borde finnas någon som kan
ta tag i det. Vidare har personen hört att förskolebarn är tillfrågade,
men förstod inte om vad.
Privatperson, Nordmarksvägen 27

Personen undrar hur staden tänker med detta förslag och påpekar att
de boende har trivts i området, även om det har funnits för mycket
bilar och parkering. Nu, menar personen, kommer det att bli ännu
fler bilar samt parkering nära den fina lekparken, vilket blir farligt

Samrådsredogörelse
Dnr 2016-16239
Sida 24 (25)

för barnen. Dessutom kommer husen medföra skugga för många
lägenheter. Personen undrar om det inte finns något skönhetsråd
numera samt om staden får göra som den vill.
Privatperson, Nordmarksvägen 27

Personen framför att det inte kommer att bli någon sol för dem som
bor på första våningen samt att människor kommer att bli
hopträngda. Personen undrar om det finns något som heter
skönhetsråd samt framför att Familjebostäder borde tänka om.
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Privatperson, Nordmarksvägen 29

Personen invänder mot förslaget och påpekar att stadens långsiktiga
plan är att bli mindre beroende av bil, men att det på
Nordmarksvägen bor många med bil och att parkeringsbehovet är
stort. Skulle detaljplanen vinna laga kraft skulle området stå inför
många år av kaos. Personen undrar om kollektivtrafiken kommer att
få den upprustning den behöver så att bilberoendet minskar.
Personen hänvisar till miljöbalkens paragraf 11 där det står att vi
ska arbeta för en hållbar utveckling och menar att en strategi kan
vara att minska bilberoendet. Av egen erfarenhet menar hen att
särskilt tunnelbanelinjen mot Farsta inte fungerar som den ska och
att bilberoendet kommer att öka när det inte går att lita på
kollektivtrafiken. Personen menar att detta kommer att leda till ett
ökat behov av parkeringsplatser liksom att en framtida avgift för
parkering på allmän gata inte kommer att ändra det faktumet. Hen
undrar om Farsta strand ska gå på samma nit som Hammarby
Sjöstad gjorde, där det byggdes för få parkeringsplatser och
förskolor. Personen anser att aktuellt område bör göras till det
kollektivtrafiknära område som det har potential att vara innan nya
bostäder byggs, så att de boende inte behöver bil utan kan förlita sig
på kollektivtrafiken.

Övriga, ej sakägare
Privatperson (okänd adress)

Personen framför synpunkter på stadens hemsida där information
finns om aktuell detaljplan. Personen menar att platsen för
föreslaget punkthus är felaktigt beskriven.
Privatperson, anonym

Personen menar att Stockholms kommun eller Stockholms län inte
bör byggas sönder utan att befolkningsökningen istället bör
bromsas, särskilt avseende invandringen. Personen menar att andra
länder bör ”utpressas” till att förstå att färre barn bör födas där,
vilket skulle leda till att antalet djur som slaktas som mat minskade.
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Privatperson, okänd adress

Personen anser att samtliga planer för området vid och kring
Nordmarksvägen bör presenteras samtidigt så att boende och
intresserade kan ta ställning till området som en helhet då
förtätningsplanerna är kraftiga. Att dela upp planerna i olika
processer är vilseledande.
Personen menar att samrådsmötet som ägde rum i Farsta bibliotek
16/1 2016 var misslyckat, då upplägget med tjänstemän som
minglade runt i rummet inte gav någon insyn i opinionsläget
eftersom inga andra än tjänstemännen hör vad människor tycker och
tänker. Hen framför att det vid ett samråd bör finnas en panel och
ett protokoll föras samt att det är så det går till i en demokrati.
Personen påpekar att det var många som krävde ett nytt
samrådemöte med panel och protokoll, antingen i Magelungsskolan
eller på Edö servicehus, samt att hen själv ställer sig bakom det
kravet. Personen menar att det inte finns någon anledning att mötet
ska hållas i Farsta centrum.
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Personen skriver att Stockholmshusen ser bra ut från de håll som
visar i planhandlingarna, från gatan, men att det på andra sidan
kommer att bli trångt och att bostäder på norra sidan riskerar att
skuggas. Hen ifrågasätter detta både stadsplanemässigt och med
tanke på nuvarande boendes livskvalitet.
Gällande parkeringshuset undrar personen om idén hade funnits om
det gällde boendeparkering för bostadsrätter. Hen menar att, trots att
hen anser att bilismen bör begränsas av miljöskäl, det blir långt att
gå för äldre, funktionsvarierade och barnfamiljer.
Personen menar att Farsta strand inte ingick i programmet för
Tyngdpunkt Farsta när det först lanserade. Hade invånarna redan då
fått denna information hade de engagerat sig kraftfullare, menar
hen. Att nu motivera alla förtätningar i Farsta strand med att de är i
linje med planerna för Tyngdpunkt Farsta anser personen ger en sur
eftersmak.
Personen menar även att det är viktigt att träd i området bevaras i
kommande förtätningar.

Heli Rosendahl
planchef

Anna Olmårs
stadsplanerare

