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Startpromemoria för planläggning av område vid
kv. Svedjaren samt kv. Stockleden, del av Älvsjö
1:1, i stadsdelen Rågsved (ca 100 bostäder inom
projektet Stockholmshusen)
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Förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete påbörjas.

Anette Scheibe Lorentzi
Thomas Stoll

Anna Lina Axelsson

Sammanfattning
Planförslaget innehåller nybyggnad av ca 100 lägenheter i
flerbostadshus, så kallade Stockholmshus, längs Hagsätravägen
mellan Hagsätra och Rågsved. Byggaktör är Stockholmshem AB
och bostäderna ska upplåtas med hyresrätt.
Planförslaget bedöms överensstämma med gällande översiktsplans
strategi 4, att främja en levande stadsmiljö i hela staden genom att
öka och variera utbudet av bostäder i stadsdelarna.

Stadsbyggnadskontoret

I samrådsförslaget för uppdaterad översiktsplan pekas HagsätraRågsved ut som stadsutvecklingsområde där befintlig struktur kan
förtätas och kompletteras. Stadsbyggnadskontoret bedriver
områdesplanering i Hagsätra och Rågsved och planprocessen för
aktuellt ärende kommer löpa parallellt med och kunna dra nytta av
detta arbete.

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

Exploateringsnämnden fattade den 6 april 2017 beslut om
markanvisning för 100 lägenheter till AB Stockholmshem för del av
fastigheten Älvsjö 1:1.
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Planförslaget är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms
bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer. Genom att
bebyggelsen vänder sina entréer mot Hagsätravägen kan en tryggare
gatumiljö skapas längs gatan.
Planen avses bedrivas med standardförfarande.
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Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
att planarbete påbörjas.

Orienteringskarta med ungefärligt planområde markerat.

Utlåtande
Syfte
Planen ska möjliggöra uppförandet av ca 100 nya bostäder.
Bostäderna ska bidra till upplevelsen av gaturummet och
bebyggelsen syftar till att skapa en tryggare upplevelse längs
Hagsätravägen. Planeringen ska präglas av ett
jämställdhetsperspektiv.
Bakgrund
Stockholmshus

Bristen på bostäder är en av stockholmsregionens största
utmaningar. I Stockholms stads budget tydliggörs att takten på
bostadsbyggandet ska öka och att fokus ska ligga på hyresrätter.
Som en del i detta ska de kommunalägda bostadsbolagen fördubbla
sitt bostadsbyggande. Kommunfullmäktige har gett de
kommunalägda bostadsbolagen, stadsbyggnadskontoret,

Tjänsteutlåtande
Dnr: 2017-03225
Sida 3 (14)

exploateringskontoret och trafikkontoret i uppdrag att ta fram en
process och ett koncept som ska bidra till sänkta byggkostnader och
därmed minska boendekostnaderna. Resultatet av detta arbete är
Stockholmshusen. Ett Stockholmshus ska vara ett bra exempel på
hur en hustyp kan byggas med hög kvalitet avseende god arkitektur
och bra material, och de måste kunna förhålla sig till olika typer av
befintlig bebyggelse.
Till och med år 2020 ska 3500-5000 bostäder av Stockholmshustyp
vara byggstartade. Bostadsprojekten fördelas i två etapper per år
som innehåller omkring 750 bostäder/etapp. Denna plan ingår i
Stockholmshusens fjärde etapp.
Planområdets läge och omfattning

Planområdet ligger mellan Hagsätra och Rågsved stadsdel, på både
östra och västra sidan om Hagsätravägen och omfattar del av
traktfastigheten Älvsjö 1:1.
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Markägoförhållanden

Marken ägs av Stockholm stad. Exploateringsnämnden fattade
beslut om att markanvisa området till Stockholmshem den 6 april
2017.
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan

I gällande översiktsplan nämns möjligheten att förbättra kopplingar
mellan Rågsved och Högdalen samt möjligheten att i framtiden
förlänga tunnelbanan från Hagsätra vidare mot Älvsjö. Det aktuella
planförslaget ligger i linje med översiktsplanens strategi fyra, att
främja en levande stadsmiljö i hela staden genom att öka och
variera utbudet av bostäder i stadsdelarna samt att verka för en god
närmiljö runt befintliga och nya bostäder och prioritera förändringar
som innebär att marken utnyttjas så effektivt som möjligt.
I samrådsförslaget för uppdaterad översiktsplan pekas Hagsätra och
Rågsved ut som stadsutvecklingsområden där potential finns för nya
bostäder, verksamheter, skolor och idrott.
Riksintresse

Planområdet gränsar inte till något riksintresse. Nynäsbanan som är
en järnväg av interregionalt intresse passerar ca 150 meter öster om
Hagsätravägen men ligger topografiskt avskilt från de aktuella
områdena.
Vision
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Vision 2040

Vision2040 – Ett Stockholm för alla, beskriver att Stockholm ska
utvecklas mot att bli en socialt, ekonomiskt, ekologiskt och
demokratiskt hållbar stad. Stockholmshusen är ett bidrag till
visionens mål om att skapa en levande stad där alla kan bo, med
attraktiva stadsmiljöer och ett brett utbud av bostäder.
Stockholmshusen är också en konkretisering av visionens
beskrivning av satsningar på att effektivisera byggprocesser och
bygga fler hyresrätter till rimliga kostnader.
Pågående områdesplanering
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För Hagsätra och Rågsved pågår områdesplanering som syftar till
att skapa förutsättningar för ca 3000 nya bostäder med tillhörande
service inom stadsdelarna. Det aktuella planområdet ingår i
utredningsområdet för Hagsätra Rågsved och detaljplanen kommer
att bedrivas parallellt med områdesplaneringen. Inom ramen för
redan pågående arbete har ett antal utredningar tagits fram.
Slutsatserna i dessa utredningar kommer att kunna användas i
planarbetet för aktuellt projekt.
I Stockholms stads budget för 2015 slås fast att utvecklingen mot ett
mer delat Stockholm ska vändas. Stockholms stad inrättade
Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm under 2015 med
uppdraget att analysera skillnader i livsvillkor i kommunen och
lämna förslag på åtgärder för en jämlik och socialt hållbar stad. Att
Stockholm ska vara en sammanhållen stad utgör ett av fyra
inriktningsmål för stadens verksamheter fram till 2018.
Kommissionen nämner ett antal geografiska områden som bör ges
särskilt fokus för att kunna åstadkomma detta. Hagsätra och
Rågsved är två av dessa.
Flera av målen för arbetet i Hagsätra och Rågsved har därför bäring
på sociala frågor och inom ramen för områdesplaneringen har bland
annat en socialt värdeskapande analys (SVA) samt en tidig dialog
med medborgana genomförts. I SVA pekas Hagsätravägen ut som
otrygg och behovet av att inkludera ett jämställdhetsperspektiv i den
fortsatta planeringen av området lyfts.
Gällande detaljplan

Planområdet är idag planlagt som parkmark, i två olika detaljplaner
(Pl 5123, fastställd 570831 samt Pl 4462A, fastställd 560130). Ingen
genomförandetid återstår.
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Ungefärligt planområde markerat med röd prickad linje i gällande planer.

Flygbild med ungefärligt planområde markerat med röd streckad linje sett från
norr.
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Nuvarande förhållanden

De två delområdena uppgår till ca 5000 kvm vardera. Marken består
av trädbevuxen naturmark. Hagsätravägen är placerad i en sänka
mellan två höjdryggar vilket gör att marken närmast gatan är relativt
plan för att sedan snabbt övergå i kuperad terräng. Längs gatan
finns boendeparkering på östra sidan.
Marken är planlagd som park. Båda delområdena är utpekade som
sociotoper med beteckningen naturlek, grön oas samt promenad.
Inom och intill planområdet syns upptrampade stigar.
Från området är det cirka 500 meter till både Hagsätra och
Rågsveds tunnelbanestationer. Buss går vid Vintrosagatan men
topografin försvårar en gen koppling mellan Hagsätravägen och
hållplatsen.
Delområdena omgärdas i huvudsak av bostadsbebyggelse. Intill
området på östra sidan om Hagsätravägen ligger ett vårdboende
Skola och förskola
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Närmaste förskola ligger på östra sidan om Hagsätravägen nära
planområdet. I Hagsätraskolan cirka 500 meter från planområdet
finns förskole- till nionde klass. Bakom Rågsveds centrum ligger
Rågsvedskolan (F-6).
Service

I korsningen Hagsätravägen Sköllerstagatan ligger
handelsetableringen ”Axet”. Här finns ett mindre utbud av
restauranger och service. Vid Rågsved torg finns dagligvaruhandel,
medborgarkontor och viss övrig service inklusive några
restauranger. Vid Hagsätra centrum finns bland annat två
dagligvarubutiker, apotek, gym, några restauranger samt övrig
handel och service.
Kulturhistoriska värden

Bebyggelsen inom Hagsätra och Rågsved uppfördes i huvudsak
under 50- och 60- talet i samband med att tunnelbanan byggdes ut.
Några nyare tillskott har tillkommit under senare år. Strukturen är
planerad utifrån trafikseparering och bebyggelsen är ofta placerad
indragen från intilliggande angöringsgator. Bebyggelsen utgörs
framförallt av lamellbebyggelse fint inpassad i naturen i
längsgående riktning med topografin. På flera av höjderna i
stadsdelarna ligger punkthusbebyggelse. Naturmark är ofta sparad
intill vägkorsningar och längs med gatorna. Husen i närheten av
planområdet präglas till sin exteriör av puts i varma jordfärger, med
fönsteromfattningar i ljus, slät puts.
Aktuellt planområde är inte bebyggt och kringliggande byggnader
är gulklassade enligt stadsmuseets klassificering. Gulklassade
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byggnader har ett visst kulturhistoriskt värde samt har en positiv
betydelse för stadsbilden.

Stadsmuseets klassificering samt planområdet markerat. Skrafferade ytor i
figuren nedan är fastigheter som ännu inte har klassificerats.
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Naturvärden

Inom ramen för områdesplanering i Hagsätra och Rågsved har en
spridningssambandsanalys tagits fram. Analysen visar på att
området har höga samt påtagliga naturvärden.
Skogen utgör framförallt en spridningsväg för barrskogsmesar men
även värden för insekter knutna till tallar finns och områdena utgör
enligt analysen möjliga livsmiljöer för reliktbock.
Öster om Hagsätravägen i direkt närhet till föreslagen husplacering
finns uppväxta ekar. En trädinmätning har gjorts på platsen i syfte
att studera möjligheterna att inom projektet spara visst bestånd av
befintliga träd.
Planförslaget
Planförslaget syftar till att möjliggöra två lamellhus med totalt ca
100 lägenheter. Husen föreslås uppföras med 6 våningar och
placeras på var sida av Hagsätravägen.
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Föreslagen situationsplan

Angöring och parkering

Bebyggelsen kommer att angöras från Hagsätravägen. För att
undvika att ramper skapas i anslutning till vägen föreslås infarten
till parkeringsgaraget ligga i markplan och parkering lösas i garage i
husens bakre souterrängdel. Genom befintlig topografi och vald
garagelösning kommer entrévåning utföras som suterrängvåning där
enkelsidiga lägenheter inryms mot gatan och parkeringsplatser i den
bakre delen. Ett lägesspecifikt parkeringstal om 0,55 p-platser/lgh
bedöms lämpligt för platsen. P-tal samt ev. mobilitetstjänster
kommer att utredas vidare under planarbetet.

Sektion genom föreslagen bebyggelse på Hagsätravägens västra sida
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Sektion genom föreslagen bebyggelse på Hagsätravägens östra sida

Naturanpassning

Genom att placera husen nära Hagsätravägen minimeras
sprängningsarbete och naturmark kan sparas. Sophus kan placeras
vid sidan av husens gavlar.
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Bakom husen, ovanpå garagebjälklaget, skapas en tillgänglig
gemensam gård där gränsen mellan hus och naturmark suddas ut.
Förutsättningarna att kunna bibehålla och utveckla de fysiska
kopplingarna mot kringliggande naturmark kommer att studeras
vidare inom planarbetet.

Volymer över föreslagen bebyggelse från sydöst, markerade i lila färg.
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”Axet”

gruppboende

förskola
Föreslagen bebyggelse sedd från nordväst, markerade i lila färg.

Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-06-01, Dnr 2017-03225

Buller

Stockholms bullerkarta över vägtrafik i söderort visar att fasader
mot Hagsätravägen kommer utsättas av en ekvivalent ljudnivå om
55-59 dBA. De enkelsidiga lägenheterna i entréplanet kommer
därför att utgöras av små lägenheter, mindre än 35 kvm, för att på så
sätt kunna klara bullerkraven. Övriga lägenheter kommer att vara
genomgående. Eftersom att förgårdsmark och balkonger vänder sig
mot gatan ordnas en gemensam tyst gård mot naturmarken.

Översiktlig bullerkarta med föreslagen bebyggelse inlagd och markerad i grått.
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Planförslagets konsekvenser
Stadsbild

Föreslagen bebyggelse inom planområdet är tänkt att berika och
skapa trygghet längs Hagsätravägen samt utgöra en lämplig
komplettering till Rågsveds och Hagsätras befintliga bebyggelse.
Med sin gestaltning passar Stockholmshusen väl in i befintlig
stadsbyggnadskaraktär. Hur tillkommande bebyggelses höjd och
volym förhåller sig till befintlig bebyggelse kommer att studeras
vidare under planarbetet. Genom att de nya husen placeras mot
gatan hamnar de i höjd med befintliga byggnader som står högre
upp i terrängen och en våningshöjd om 6 våningar kan därmed
prövas.
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Placeringen av de nya husen är till viss del styrda av de topografiska
förutsättningarna på tomterna. Vidare studier får avgöra huruvida
föreslagen placering är lämplig eller om justeringar ska ske. I
nuvarande placeringsförslag ligger husen snett förskjutna mot
bakomliggande bebyggelse vilket skapar goda förutsättningar att
bibehålla och utveckla siktlinjer för befintlig bebyggelse.
Genom att placera den nya bebyggelsen mot gatan åstadkoms en
förändring i dagens gatubild. En sådan förändring bedöms dock som
positiv då det stärker kontakten med gatan och kan bidra till ett
aktivt stadsliv samt ge en ökad känsla av trygghet i området.
Lamelltypologin ett naturligt val då den bäst bidrar till att skapa ett
tydligt gaturum samtidigt som ingrepp i naturen minimeras. Med
typologin ansluter sig den nya bebyggelsen till
planeringstraditionen i området. Grönskan mellan byggnaderna och
vid gatorna är ett viktigt karaktärsdrag i området och sådana inslag
ska särskilt beaktas i det fortsatta arbetet.
Skola och förskola

Rågsvedsskolan är idag inte fullt utnyttjad och bedöms därmed
rymma behovet av skolplatser som planerad bebyggelse ger upphov
till. Inom områdesplaneringen för Hagsätra och Rågsved finns
planer på en ny grundskola (F-9).
Förskolebehovet inom Hagsätra och Rågsved kommer vara en
parameter inom områdesplaneringen för stadsdelarna. Det behov av
förskoleplatser som aktuell plan genererar kommer ingå i denna
stadsdelsövergripande planering och inga förskoleavdelningar
planeras därför inom planområdet.
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Park, natur och rekreation

Platsen består av naturmark med en del större träd. Uppvuxna ekar
finns inom planområdet och skogen intill ingår i ett eksamband.
Grönskan utgör ett viktigt inslag på platsen idag och vissa
rekreativa värden finns.
Att möta det bostadsbehov som finns, samtidigt som bostäder ska
kunna erbjudas inom områden där det redan finns infrastruktur,
innebär att vissa friytor måste tas i anspråk samtidigt som andra
grönområden effektiviseras, rustas upp och blir mer kvalitativa för
att vara till nytta för fler användare. Kompensation för
ianspråktagen grönmark kommer att utredas under planarbetet i
samråd med stadsdelsförvaltningen.
Trygghet och jämställdhet
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Inom områdesplaneringen för Hagsätra och Rågsved har de sociala
frågorna en central roll och en socialt värdeskapande analys (SVA)
tagits fram. SVAn pekar på vikten av att involvera unga, personer
födda utanför Sverige samt kvinnor i planeringen och utformandet
av sin närmiljö för att skapa social hållbarhet.
I den digitala dialog som ingår i områdesplaneringen i Hagsätra och
Rågsved har respondenterna fått ge input kring vilka platser de
tycker bäst om samt vilka ställen som skulle kunna kompletteras
med bebyggelse. Just Hagsätravägen pekas ut som en plats som kan
kompletteras med både bostäder och service samt är i behov av
ökad trygghet. Genomförd SVA lyfter att de tjejer som deltog i en
för utredningen anordnad skoldialog (barn i årskurs 4-6) generellt
sett har en tydligare bild av vad otrygghet är jämfört med killar i
samma ålder. Flera tjejer pekade därutöver särskilt ut Hagsätra IP, i
närheten av planområdet, som en otrygg miljö.
Genom att aktivt jobba med jämställdhetsfrågor i planarbetet
bedöms ett mer socialt hållbart planförslag kunna formas och
planarbetet kommer därför jämställdhetsintegreras. Metoder för
detta inkluderar, bland annat, checklistor kring jämställd planering,
olika dialogverktyg samt processanalyser. Vilka metoder som är
aktuella att använda i detta planarbete kommer att studeras vidare.
Behovsbedömning

Stadsbyggnadskontoret bedömer i nuläget att en miljöbedömning
och därmed en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i
miljöbalken 6 kap 11§ eller PBL 5 kap 18§ inte behöver göras då
planens genomförande inte förväntas medföra betydande
miljöpåverkan. Dock kommer en behovsbedömning att tas fram i
samband med start av planarbetet. Underlag till denna kommer att
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begäras in av stadsmuseet, miljöförvaltningen och brandförsvaret
och därefter samrådas med Länsstyrelsen.
Frågor som behöver studeras vidare
 placering av byggnader och volymstudier för att anpassas till
befintlig bebyggelsestruktur, kulturhistorisk värdefull miljö
och befintlig skala
 möjlighet att bevara naturvärden och uppväxta träd inom
planområdet
 kompensation för ianspråktagande av naturmark
 angöring och trafiksäkerhet i anslutning till bostäderna
 parkeringslösningar både för bil och cykel
 omhändertagande av dagvatten inom planområdet
 buller och åtgärder för att klara riktvärdena
 sophantering
 tillkommande bebyggelses påverkan på omgivningen vad
gäller exempelvis skuggor (solstudier)
 planen ska jämställdhetsintegreras.
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Planprocess
Start- PM i SBN:
Samråd:
Granskning:
Antagande:

15 juni 2017
Q1 2018
Q3 2018
Q4 2018

Planavtal har upprättas med Stockholmshem AB.
Planarbetet genomförs med standardförfarande, eftersom förslaget
till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande, samt inte är av betydande intresse för
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
Stockholmshusen är ett samarbetsprojekt mellan stadens
förvaltningar och bolag utgår tidplanen från en handläggning där
både tiden för samråd och granskning hålls så korta som plan- och
bygglagen tillåter. Det innebär att nästa tillfälle som ärendet
redovisas för stadsbyggnadsnämnden blir vid antagandet. Om
inriktningen av planarbetet förändras, eller om det påverkas av nya
förutsättningar av betydelse, kan ärendet dock komma att redovisas
för nämnden för nytt ställningstagande redan efter plansamrådet.
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Stadsbyggnadskontorets sammanvägda
ställningstagande
Stadsbyggnadskontoret anser att platsen är lämplig att pröva för nya
bostäder i form av Stockholmshus. Projektet överensstämmer väl
med intentionen att åstadkomma blandad bebyggelse och bidra till
ett tryggare stråk längs Hagsätravägen. Stadsbyggnadskontoret
bedömer att det är möjligt att utforma förslaget så att ny bebyggelse
utgör ett stadsbildsmässigt positivt tillägg. Befintliga naturvärden på
platsen ska utredas och i möjligaste mån bevaras för att ge karaktär
och historisk kontinuitet till tillkommande bebyggelse.
Bebyggelsen ska placeras med förgårdsmark mot gatan för att skapa
en tydlig koppling mellan det privata och det allmänna. Parkering
löses i garage för att undvika att överytor, som kan bidra till en
otrygg känsla, skapas längs gatan. En garagelösning innebär
dessutom att mer av naturvärdena inom området kan bevaras.
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Ett jämställdhetsperspektiv ska prägla planläggningen och planen
ska jämställdhetsintegreras.
Planförslaget är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms
bostadsmål och för att möjliggöra för bostäder med rimliga hyror
enligt Stockholmshusprojektet.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
att planarbete påbörjas.
SLUT

