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Inledning
Handlingar
Planhandlingar

Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Där höjder
förekommer redovisas dessa i höjdsystemet RH2000. Till planen
hör denna planbeskrivning.
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Utredningar

Utredningar som tagits fram under planarbetet är
 Trafikbullerutredning, Hagsätravägen, Stockholm, (Tyréns,
2018-01-02) samt Bilaga AK01-AK06.
 Ekologisk kompensation kvarteren Svedjaren och Stockelden,
Hagsätra och Rågsved, (Calluna, 2017-12-15).
 Utrymningsförutsättningar - Hagsätravägen
(Brandskyddslaget, 2018).
 TR2-trapphus och risk för viss vatteninträngning brandtekniskt utlåtande, Hagsätravägen, (Brandskyddslaget,
2018).
 Projekterings-PM Geoteknik, Underlag för projektering av
mark- och grundläggningsarbeten (Structor geoteknik
Stockholm AB 2018-09-12).
 Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (Structor
geoteknik Stockholm AB 2018-09-12).
 Trafik- och parkeringsutredning, Hagsätravägen, Stockholm
(Per Löfvendahl trafikplanering 2018-02-28).
 Dagvattenutredning Hagsätravägen (WSP 2018-06-04) samt
Bilaga 1 Skyfallskartering Hagsätravägen (2018-10-02).
 Miljöteknisk markundersökning, Hagsätra / Rågsved,
Stockholms stad (WSP Environmental 2018-06-25).
 Markradonundersökning (COWI AB 2017-12-11).
Övrigt underlag

 Solstudie (Nyréns, 2018).
 Trädinmätning Hagsätravägen (Clinton mätkonsult AB,
2017-05-22).
 Pilotprojekt mobilitet för Stockholmshusen
(Stockholmshusen, 2018).
 Gestaltningsprogram för Stockholmshusen (Familjebostäder,
Stockholmshem, Svenska Bostäder, 2018).
 Hagsätra Rågsved, Socialt värdeskapande analys (Tyréns
2017).
Medverkande

Planen är framtagen av stadsbyggnadskontoret genom
stadsplanerare Erik Olsson och Ida Thomasson samt kartingenjör
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Katarina Eriksson. Från exploateringskontoret har Elana Omer,
Christina Reje Rahmberg, Johan Olsve och Anna Widborg
medverkat.
Planen har tagits fram i samarbete med exploatören AB
Stockholmshem samt arkitekter på Nyréns.
Planens syfte och huvuddrag

Godkänt dokument - Anna Lina Axelsson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-10-10, Dnr 2017-03225

Syftet med detaljplanen är att komplettera området med cirka 100
lägenheter i flerbostadshus enligt Stockholmshusprojektet.
Bostäderna ska utgöra ett kvalitativt tillskott boendemiljömässigt
liksom arkitektoniskt. Detaljplanen reglerar karaktärsdrag i fasad
enligt gestaltningsprinciper för Stockholmshusen för att
säkerställa de kvalitéer som Stockholmshusprojektet ska
innehålla.
Bostäderna placeras parallellt med Hagsätravägen i två lamellhus
om sex våningar med tydliga huvudentréer, fönster, sockelvåning
och förgårdsmark mot gata i syfte att skapa en mer befolkad,
trygg och aktiv gatumiljö. Byggnadernas placering och typologi
anpassas till den omgivande terrängen i syfte att värna
omgivande värdefull hällmarksterräng samt större träd. Vidare är
syftet att anordna avskärmande dagvattendiken på kvartersmark
för bortledande av skyfallsvatten.
Hagsätravägen ges ett bredare vägreservat i planen i syfte att
möjliggöra för ett framtida cykelstråk längs med gatan.
Planen ligger inom projekt fokus Hagsätra Rågsved som syftar
till att utveckla stadsdelen med ny bebyggelse, levande gaturum
och fler bostäder i blandade upplåtelseformer. Planområdet
utgörs idag av gata, natur- och parkmark.
Planprocess

Planen tas fram med standardförfarande enligt PBL (2010:900).
Plandata
Läge, areal, markägoförhållanden

Planområdet är lokaliserat utmed Hagsätravägen, vid gränsen
mellan stadsdelarna Rågsved och Hagsätra, inom fastigheten
Älvsjö 1:1. Marken inom planområdet ägs av Stockholms stad
och omfattar en yta av totalt cirka 1 hektar. Planområdet är
beläget cirka 500 meter norr om Rågsveds centrum och 250
meter sydväst om Magelungsvägen och Nynäsbanan.
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Planområdets ungefärliga läge markerat i rött.
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan

I översiktsplanen pekas Rågsved ut som ett
stadsutvecklingsområde där befintlig struktur kan förtätas och
kompletteras. Hagsätra och Rågsved är utpekat som ett av stadens
fyra fokus-områden där syftet är att komplettera stadsdelarna med
bostäder, verksamheter, service och kultur samt att lokala
kvaliteter ska tas tillvara. Ny bebyggelse placeras i första hand i
kollektiv- och centrumnära lägen, på markparkering och längs
med gator. Tillgängligheten till omgivande naturområden och
stadsdelar behöver förbättras.
Fokus Hagsätra Rågsved

Stadsbyggnadskontoret bedriver områdesplanering i Hagsätra och
Rågsved – projekt Fokus Hagsätra Rågsved. Inom det arbetet är
Hagsätravägen utpekad som ett fokusområde med avsikt att
utvecklas till ett urbanare, tryggare stråk som förbättrar
kopplingen mellan Hagsätra och Rågsved. Med ny bebyggelse
kan Hagsätravägens läge upplevas som mer centralt och bidra till
att stärka Hagsätra IP, Älvsjöbadet samt Örby som målpunkter.
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Detaljplan

I området gäller stadsplanen 0180-4462A Norra Rågsved samt
stadsplanen 0180-5123 Hagsätra gård. Stadsplanerna vann laga
kraft i juni 1956 respektive mars 1957. Planerna medger park,
allmän plats samt gatumark.
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Planmosaik, röd streckad markering avser ungefärligt planområde.
Kommunala beslut i övrigt

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, stadsbyggnadsnämnden,
exploateringsnämnden och trafiknämnden 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.
I Stockholms stads budget 2018 framhålls arbetet med att
integrera ett jämställdhetsperspektiv i stadsplaneringen. Jämställd
stadsplanering innebär bland annat att det finns en förståelse för
att kvinnor och män har olika erfarenheter av boendets och
vardagslivets organisering och planera goda livsmiljöer utifrån
detta. För att öka jämställdheten i stadsplaneringen är känslan av
trygghet och tillgänglighet i den offentliga miljön två viktiga
aspekter att beakta eftersom de kan ha stor inverkan på
människors vardagsliv.
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Stadsbyggnadsnämnden godkände den 16 juni 2017
startpromemorian för planläggning av cirka 100 lägenheter inom
rubricerat planområde.
Markanvisning

Exploateringsnämnden beslutade den 6 april 2017 att anvisa mark
med tomträtt för bostadsändamål till AB Stockholmshem inom
del av fastigheten Älvsjö 1:1 i stadsdelen Rågsved, med adress
Hagsätravägen.
Riksintressen
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Planområdet gränsar inte till något riksintresse. Nynäsbanan som
är en järnväg av interregionalt intresse passerar ca 250 meter
nordöst om Hagsätravägen men är topografiskt avskild från
planområdet av ett hällmarksparti.
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Förutsättningar
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Detaljplaneområdet enligt röd streckad linje.
Natur
Mark och vegetation

Planområdet ligger i anslutning till Hagsätravägen som utgör en
dalgång och områdets topografiska lågpunkt. Vägen sträcker sig i
nord-sydlig riktning. Hagsätravägen omges av kuperad
naturmark, mestadels på hällmark, bestående av flerskiktad
blandskog med en del äldre tall, gran och ek samt inslag av björk
och asp.
Naturvärden

Flera naturvärdesobjekt återfinns öster och väster om
Hagsätravägen. Terrängen närmast vägen består av en smal
remsa av gräsmark på mellan fem till tio meter, vilken övergår i
blandskog. Enligt den ekologiska konsekvensutredningen
(Calluna 2017) har blandskogen väster om Hagsätravägen
identifierats som ett naturvärdesobjekt med ett påtagligt
naturvärde. Rödlistad art knuten till tall i området, tallticka,
rödlistade i hotkategorin nära hotad (NT), har hittats.
Registrerade naturvårdsarter är granbarkgnagare. Skogen ingår
som en möjlig livsmiljö och spridningsmiljö i habitatnätverket
för barrskogsmesar och för insekter knutna till gammal tall.
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Öster om Hagsätravägen återfinns blandskog delvis på hällmark
med tall, gran, ek samt inslag av asp, björk, rönn, lönn och sälg.
Gamla tallar, ekar och granar förekommer liksom död ved i olika
former. Skogen har högt naturvärde och rödlistad art knuten till
tall förekommer i området i form av tallticka, rödlistad i
hotkategorin nära hotad (NT). Registrerade naturvårdsarter är
blomkålssvamp, granbarkgnagare, lind och blåsippa. Skogen
ingår som möjlig livsmiljö och spridningsmiljö i habitatnätverket
för barrskogsmesar och för insekter knutna till gammal tall.
Skogen ingår även som spridningsmiljö i habitatnätverket för
insekter knutna till ädellöv.
Rekreation och friluftsliv

Naturmarken inom planområdet är utpekade som sociotoper med
beteckningen naturlek, grön oas samt promenad. Från
Hagsätravägen syns tydliga upptrampade stigar vilka leder in i
omgivande naturmark.
Geotekniska förhållanden

Godkänt dokument - Anna Lina Axelsson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-10-10, Dnr 2017-03225

Markförhållanden

Marken inom planområdet utgörs generellt av fyllning ovan
torrskorpelera eller lera ovan friktionsjord på berg. I ett antal
punkter förekommer endast torrskorpelera och/eller friktionsjord
på berg. Djup till berg varierar mellan 0-10 m i planområdet.
Grundvattnet återfinns mellan 0,4-1,5 meter under markytan i de
punkter som undersökts. De geotekniska förhållandena på platsen
bedöms som goda (Structor 2018).

Byggnadsgeologiska kartan, ca 1980 (från Geoarkivet, Stockholms
stad) hämtad 2017-09-13 (Structor 2018). Svart markering avser
ungefärlig placering av lamellhus enligt planförslaget.
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Markförlagda ledningar förekommer inom området och består av
el- och teleledningar samt vatten-, dagvatten- och
avloppsledningar.
Markradon

Befintliga markförhållanden klassificeras som normalradonmark
(COWI 2017). Byggnader på normalradonmark skall utföras
radonskyddande.
Hydrologiska förhållanden
Översvämningsrisker

Stadens skyfallsmodellering indikerar att det idag finns
en plats i norra delen av planområdet, utmed Hagsätravägen, där
det riskerar att ansamlas upp till 0,1-0,5 m vatten vid ett 100årsregn.
Vattenskyddsområde

Det aktuella området är inte beläget inom skyddsområde för
vattentäkt.
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Miljökvalitetsnormer för vatten

Planområdet ligger inom recipienten Magelungens
avrinningsområde. Då vattnet från planområdet avleds via
ledningsnät är den egentliga recipienten dock MälarenFiskarfjärden. Vattnet leds via Älvsjö-Mälartunneln.
Status och kvalitetskrav för recipienten Mälaren-Fiskarfjärden
MälarenEkologisk status
Kemisk status
Fiskarfjärden
Befintlig status
God ekologisk
Uppnår ej god
status
ytvattenstatus*
Kvalitetskrav
God ekologisk
God kemisk
status 2027
ytvattenstatus
* Ämnen som inte uppnår god kemisk status i vattenförekomsten
är kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE), PFOS,
antracen och tributyltenn (VISS 2017).
Dagvatten

Platsen utgörs idag av skogsområde och gräsytor på vardera sidan
om Hagsätravägen och lutar ned mot gatan. Detta medför att
dagvattnet från omgivande terräng rinner ned mot Hagsätravägen
och planområdet. Vattnet leds via Hagsätravägen i ledningar
norrut. Delar av Hagsätravägen inom planområdet ligger
topografiskt i en lågpunkt som tillfälligt riskerar att översvämmas
vid större regnmängder då ledningarna inte klarar av att leda bort
vattnet i tillräcklig omfattning.
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Befintlig bebyggelse

Planområdet omgärdas i huvudsak av lamellhus från 50-talet i tre
våningar. Intill planområdet på östra sidan om Hagsätravägen
ligger ett vårdboende i ett plan. Fastigheten är avskärmad från
Hagsätravägen med ett cirka 2 meter högt plank. Strax norr om
vårdboendet återfinns en förskola.
Landskapsbild/stadsbild
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Rågsved är en del av Stockholms sprickdalslandskap med en
kombination av kuperade skogsklädda bergsryggar och mindre
öppna låglänta dalstråk. Lågpunkten i planområdet utgörs av
Hagsätravägen. Vägen kantas av kuperad naturmark med
högvuxna träd och berg i dagen. Hagsätravägen sluttar lätt nedåt
mot norr och skapar längre siktlinje mot korsningen Porlabacken.
Utmed Hagsätravägen löper en längsgående kantstensparkering.
Utmed gatan, i planområdets södra del, finns en
återvinningsstation. Trottoar, gräsytor och lägre vegetation skapar
en mindre buffertzon mellan gatan och omgivande naturmark.

Hagsätravägen vy mot söder, till vänster i bild plank mot vårdboendet.
Kulturhistoriskt värdefull miljö
Bebyggelse

Rågsved är en karaktäristisk tunnelbanestad som byggdes ut
1953 – 1957 i samband med tunnelbanans förlängning. Rågsved
hade en svårbemästrad topografi vilket fick till följd att
lamellhusbebyggelsen uppfördes på de längsgående höjdryggarna
i landskapets riktning kring Hagsätravägen. Den befintliga
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bebyggelsen har i hög grad anpassats till omgivande naturmark,
en kvalité som är tydlig i denna typ av 50-talsbebyggelse.
Offentlig service
Skola och förskola

Inom en radie av 800 meter från planområdet finns
grundskolorna Hagsätraskolan och Rågsvedsskolan samt den
fristående grundskolan Elma School. Inom samma radie finns
även tio förskolor.
Sjukvård

Vårdcentral för primärvård finns i Hagsätra centrum samt i
Rågsveds centrum.
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Kommersiell service

I korsningen Hagsätravägen/Sköllerstagatan återfinns Axet, med
vissa servicefunktioner. Rågsveds torg återfinns 500 meter från
planområdet och Hagsätra torg ligger inom 700 meter från
planområdet. Enligt intervjuer som genomförts inom ramarna för
den socialt värdeskapandeanalysen (Tyréns 2017) var det flera av
de intervjuade som ansåg att underlaget för service och handel
var något begränsat i Rågsved. I angränsande Högdalens centrum
finns emellertid ett bredare utbud av kommersiell service.
Gator och trafik
Gatunät och biltrafik

Stadsdelarna Hagsätra och Rågsved ramas in i öster, väster och
norr av Huddingevägen och Magelungsvägen, varifrån flera av
områdets lokalgator ansluter och försörjer stadsdelarna med
trafik. Hagsätravägen är ett exempel på lokalgata som knyter
samman stadsdelarna.
Kollektivtrafik

Genom Rågsved centrum löper tunnelbanans gröna linje, cirka
500 meter från planområdet. Till Rågsveds tunnelbanestation är
det ca 500 meter gångväg från planområdet. Avståndet är
beräknat längs en upplyst gata, gångväg genom park samt via
Rågsveds centrum. Till Hagsätra tunnelbanestation är det ca 700
meter gångväg från norra delen av planområdet. Älvsjö
pendeltågstation ligger inom ca 2,5 kilometer från planområdet.
Närmaste busshållplats återfinns vid Hardemogatan, ca 300 meter
från planområdet. Vid Hardemogatan stannar buss 744 (mot
Högdalen). Ännu en hållplats återfinns vid Lerbäcksgränd, ca 300
meter från planområdet och där stannar buss 143 (Älvsjö station).
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Gång- och cykeltrafik

Utmed Hagsätravägen sker cykling i blandtrafik, hastigheten är
50 km/h. Ca 500 meter från planområdet löper Rågsvedsvägen
med huvudcykelstråk i riktning mot Stockholm city. Utmed
Magelungsvägen löper ett regionalt cykelpendlingsstråk.
Tillgänglighet

De delar av planområdet som består av naturmark är idag inte
tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga på grund av
den kuperade terrängen.
Social hållbarhet

Mellan 2016 – 2017 gjordes en socialt värdeskapande analys
(SVA) för stadsdelarna Hagsätra och Rågsved (Tyréns 2017).
Syftet med analysen var att öka kunskapen om de båda
stadsdelarna ur ett socialt perspektiv. Där konstateras att Rågsved
är en typisk perifer tunnelbaneförort vilken domineras av
hyresrätter, har en lägre medelinkomst och utbildningsnivå än
stadens snitt, samt en låg andel svenskfödda. Hagsätravägen
pekas särskilt ut som ett otryggt stråk i webenkäten Bästa
platsen.
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Jämställdhet

Trygghetsmätningen i Stockholms stad visar att det finns en
överrepresentation av båda män och kvinnor i Rågsved som
upplever en oro för att utsättas för brott, överfall eller våld i den
offentliga miljön eller i anslutning till boendet. Både män och
kvinnor upplever att mörka områden stör deras möjlighet att
bruka den offentliga miljön. Uppemot en tredjedel av de kvinnor
som ingått i undersökningen upplever därtill en stor oro för att
vistas på tunnelbanestationen i Rågsved, samt en oro för att
utsättas för sexuella trakasserier i den offentliga miljön.
Störningar och risker
Markföroreningar

Naturmarken inom planområdet har inte tidigare varit bebyggd
och någon industriell verksamhet har inte förekommit inom
området. En miljöteknisk markundersökning utmed
Hagsätravägen har genomförts (WSP Environment, 2018).
Samtliga uppmätta halter är lägre än riktvärdet för Mindre
Känslig Markanvändning. Förhöjda halter av bly, nickel och
kobolt förekommer ställvis inom området. Bly och kobolt ligger i
ett fåtal fall precis över gränsen för Känslig Markanvändning.
Delar av fyllningen där dessa halter påträffats kommer att grävas
ur av anläggningsskäl, varför det inte finns någon anledning att
anta att den jord som finns kvar inom området kommer att
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innehålla förhöjda föroreningshalter. En förenklad riskbedömning
har genomförts och sammantaget bedöms dessa halter dock ändå
inte utgöra någon risk för hälsa eller miljö. Utifrån nuvarande och
planerad markanvändning bedöms därför inget åtgärdsbehov
föreligga.
Buller
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Enligt Stockholms stads översiktliga bullerkarta är planområdet
bullerstört. Utmed Hagsätravägen uppgår den ekvivalenta
ljudnivån två meter över mark till mellan 65 och 69 dB(A) men
avtar snabbt utanför körbanan.

Granskningshandling
Dnr 2017-03225
Sida 15 (38)

Godkänt dokument - Anna Lina Axelsson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-10-10, Dnr 2017-03225

Planförslag
Fjärde etappen av Stockholmshusen, där detaljplan för Älvsjö 1:1
längs Hagsätravägen vid kvarteret Svedjaren ingår, startade våren
2017 och ska vara byggstartade under 2019.

Perspektiv av förslaget, vy utmed Hagsätragatan mot söder (bild
Nyréns).
Ny bebyggelse

Förslaget möjliggör ca 100 lägenheter i två nya lameller (hus 1
och hus 2) vilka placeras parallellt utmed, och på motsatt sida om
Hagsätravägen, intill kv. Svedjaren samt kv. Fallbrickan. De nya
byggnaderna orienteras med långsidan mot gatan. Bostadsgårdar
anordnas bakom respektive hus på den sida som vetter mot
befintlig naturmark. På så vis skapas en tyst och skyddad
bostadsgård präglad av befintlig naturmark. För att möjliggöra
förgårdsmark mot gata samt en framtida breddning av
Hagsätravägen planeras byggnaderna något indragna från gatan.
Markparkeringar lokaliseras i anslutning till respektive byggnad.
Entréer föreslås mot gata i syfte att bidra till ett aktivt stadsliv
och öka upplevelse av trygghet utmed gatan. Den föreslagna
placeringen av husen utmed gatan tillsammans med omsorgsfulla
detaljer så som husens tegelsockel, huvudentréer placerade mot
gata, samt en varierande förgårdsmark, är tänkt att bidra till
skapandet av ett mer aktivt och stadsmässigt gaturum. Längs
husfasaderna mot gatan skapar förgårdsmarken ett grönt inslag
till gatumiljön med möjlighet till gemensamma vistelseytor för de
boende. För hus 1 föreslås bottenvåning mot gata utformas så att
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minst hälften av bostadsenheterna får tillhörande terrass/balkong
och trappa (planbestämmelse b2) i syfte att bidra till ett aktivt
stadsliv och öka upplevelse av trygghet utmed gatan.

En varierande förgårdsmark utmed de båda huskropparna skapar ett
mer aktivt gaturum, principskiss hus 2 (bild Nyréns).

Hus 1
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Hus 2

De två lamellhusens föreslagna placering utmed Hagsätravägen. Grön
streckad pil indikerar koppling av sparad parkmark (bild Nyréns).
De båda husen anpassas till områdets topografi och inpassas i
terrängen i syfte att minimera ingrepp och bevara så mycket
naturmark som möjligt nära inpå husen. Bevarandet av befintliga
träd regleras även med planbestämmelse (n2). Den föreslagna
placeringen av hus 2 har även skett mot bakgrund att bevara en
koppling av allmän platsmark (park) mellan Hagsätravägen och
bakomliggande park- och naturområde. De två södra
trapphusenheterna av hus 2 föreslås en förskjutning i sidled mot
bakomliggande naturmark. På detta sätt skapas bättre
förutsättningar för vegetation och funktioner mellan huset och
gatan och samtidigt blir intrycket mer enhetligt mot omgivande
bebyggelse där avståndet mellan gata och hus är större.
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Bottenvåningen på hus 1 föreslås ligga i suterräng med ensidiga
lägenheter mot gatan eftersom terrängen stiger intill byggnadens
bakkant. De utrymmen som hamnar helt i suterräng blir
cykelförråd och en förbindelse kopplar invändigt ihop husets alla
entréer och trapphus. Vid husets östra gavel planeras en
miljöstuga i ett plan för grovavfall och hushållssopor.
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Hus 1, ovan, föreslås bottenvåningen i suterräng på grund av
höjdskillnaden i terrängen. Längst till vänster syns befintlig bebyggelse
inom kvarteret Låsstocken (Bild Nyréns).

Hus 2, ovan, terrängen är mindre varierad vilket medför ett mindre
ingrepp i omgivande naturmark. Längst till vänster syns befintlig
bebyggelse inom kvarteret Sifferlåset (Bild Nyréns).
Planförslaget förhåller sig till den omgivande 50-talsbebyggelsen
genom att de två lamellhusens riktning övergripande följer den
befintliga bebyggelsens. Planförslaget har även anpassats till
områdets typologi (lamellhus) och de föreslagna karaktärsdragen
såsom sadeltak, i delar generösare förgårdsmark samt trappning
av byggnadsvolymerna för att följa terrängen i gatan, vilka bidrar
till ett enhetligare förslag i relation till omgivningen.
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Föreslagen bebyggelse, hus 2, till vänster i sektionen, visar förhållandet
i skala mot befintlig bebyggelse i kv. Fallbrickan, till höger i bild.
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Planförslaget medför en bebyggelsehöjd om sex våningar mot
gata, vilket är högre än omgivande bebyggelse. Den föreslagna
bebyggelsen placeras i en dalgång vilket medför att
höjdskillnaden minskar mot baksidan. Antalet fönstertyper i
fasaden mot Hagsätravägen varierar mellan 2- och 3-luftsfönster i
syfte att skapar ett inslag av horisontalitet i fasaden vilket
välbehövligt får husen att upplevas mer grundade och mindre
höga.

Hus 1, princip för lamellhusens utformning mot Hagsätravägen.
Sockelvåningen ges en tegelbeklädnad i en något mörkare nyans än
ovanliggande puts. Lägenheterna i sockelvåningen utformas med
tillhörande utgång till terrass/balkong och trappa (bild Nyréns).

Hus 2, princip för lamellhusens utformning mot bostadsgård och
naturmark.
Parkområden

Några parkområden återfinns i planen och ska fortsatt präglas av
dagens naturmarkskaraktär.
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Gator och trafik

Hagsätravägen är den enda vägen som går genom planområdet.
All angöring till bebyggelsen sker via Hagsätravägen.
Angöring och parkering med bil
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För Hagsätravägen föreslås 15 parkeringsplatser på mark
uppdelade i två delar. Norr om hus 1 placeras nio platser och
söder om hus 2 placeras sex platser. Vid behov finns möjlighet att
anordna parkering för rörelsehindrade i anslutning till dessa
områden. Parkering för rörelsehindrade för hus 2 kan även
anordnas i anslutning till dess bostadsgård enligt principen nedan.
Parkeringstalet uppgår till 0,15 parkeringsplatser per lägenhet
varav två i ett första skede avsätts till bilpool.

Möjlighet att anordna parkering för rörelsehindrade för hus 1 och 2
enligt principen ovan (bild Nyréns).
Aktuellt projekt, Hagsätravägen, utgör en del av Pilotprojekt
mobilitet för Stockholmshusen (2018). Deltagandet innebär att
avsteg görs från stadens gällande riktlinjer för anläggande av
parkeringsplatser vid nyproduktion av bostäder. I gengäld har
byggaktören åtagit sig att tillhandahålla omfattande åtaganden för
mobilitetslösningar i enlighet med Pilotprojekt mobilitet för
Stockholmshusen. Målet med pilotprojektet är att det ska ge
kunskap kring hur mobilitetstjänster kan användas för att boendes
vardagsresor ska kunna ske mer resurseffektivt och hållbart än
idag. Som en del i åtagandet ingår en aktiv uppföljning av
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resultatet. Genom att utvalda pilotprojekt i olika stadsdelar följs
upp och jämförs med andra stockholmshusprojekt skapas ett
kunskapsunderlag för vidare arbete med mobilitetstjänster i
staden.
Nedan redovisas ett urval av de tjänster byggaktören åtagit sig att
ordna inom projektet.
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I hyreskontrakt tydliggörs att fastigheten är en del av
Pilotprojektet där begränsat antal parkeringsplatser
erbjuds de boende.
Hållbarhetscoaching ska tillhandahållas i form av råd och
information om hur de boende kan resa hållbart.
Kraven på utrymme för cykelparkering enligt stadens
riktlinjer ska uppfyllas.
Lättillgängligt och upplyst cykelrum med lösningar för
användarvänlig förvaring placeras i nära anslutning till
entré och förses med dörröppnare.
Parkering ska finnas för last eller lådcykel motsvarande
0,1 plats/lägenhet.
”Cykelkök”, det vill säga utrymme med tillgång till
verktyg, servicebänk, och kompressorpump där även
möjlighet för återbruk och reservdelsmek, inrättas.
Avspolningsplats ska anordnas i anslutning till cykelrum
eller cykelkök för att underlätta den vardagliga servicen.
En cykelpool med låd- och elcyklar erbjuds när behov av
längre och tyngre transporter uppstår, t.ex. vid utflykt
eller inköp av dagligvaror.
Medlemskap för bilpool under 5+5 år. Efter de första fem
åren görs en utvärdering för att undersöka gällande
marknadsförhållanden.
Verka för att ett avtal med hyrbilsleverantör tecknas där
de boende kan erbjudas hyrbil för de resor där bilpool inte
är ett alternativ.
För att underlätta och minimera transportbehovet kommer
ett leveransrum att installeras.

Gång- och cykeltrafik

Cykelparkering ska följa stadens riktlinjer för nyproduktion.
Parkering ska erbjuda möjlighet till ramlåsning. Det ska finnas
möjlighet att både ställa cyklar i cykelställ ute i närheten av sin
egen gårdsentré, och inomhus i gatunivå. I projektet planeras för
ca 329 cykelplatser, ca 36 platser är utomhus vilket motsvarar ett
p-tal om ca 3,5/100 kvm ljus BTA. I hus 1 planeras också för ett
så kallat ”cykelkök” vilket innebär att det anordnas en plats där
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man kan reparera sin cykel med möjlighet att skölja av den och
pumpa däcken.
I planen har Hagsätravägen breddats med ca 0,5 meter för att
gatusektionen i framtiden kan byggas ut med en cykelbana på
Hagsätravägens västra sida.
Tillgänglighet

Höjdsättningen av gården möjliggör god tillgänglighet. För
husens entréer mot gatan överstiger inga lutningar 2,5 % med
undantag för den norra entrén till hus 1 där en ramp om max 8,3
% ansluter till Hagsätravägen och parkering. För bostadsgårdarna
överstiger inga lutningar 4 % med undantag för rampen till
cykelköket i änden på hus 1 vilken ges en lutning om ca 12,5 %.
Två ramper kommer även att krävas för entréer mot bostadsgård
bakom hus 2 på 5,5 % och 7,7 %. Gården bakom hus 1 nås enbart
via invändigt trapphus och hiss.
Teknisk försörjning
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Vattenförsörjning, spillvatten

Planområdet kommer att ansluta till befintliga ledningsstråk.
Avloppsledningar i området är av så kallat kombinerat system
vilket betyder att dag- och spillvatten avleds i samma ledning till
Henriksdals reningsverk.
El/Tele

El- och telenät finns i gata och området planeras att ansluta till
elledningar i Hagsätravägen.
Dagvatten

Exploateringen enligt planförslaget kommer att bidra till en ökad
hårdgörandegrad av planområdet och därmed en ökad mängd
genererat dagvatten. För att inte öka dagvattenflödet till de
allmänna dagvattenledningarna krävs åtgärder för att hantera den
ökade mängden dagvatten. Omgivande högre naturmark sluttar
ned mot planförslagets fastigheter, vilket innebär att dagvattnet
från området kommer rinna mot fastigheterna. En lösning är att
det dagvatten som avrinner från den högre omgivande
naturmarken avleds genom att avskärmande svackdiken anläggs i
gränsen mot naturmarken bakom hus 1 respektive hus 2
(planbestämmelse n3). Dikenas främsta syfte är att avleda
skyfallsvatten som avrinner mot fastigheterna och på så vis
minska översvämningsriskerna.
Dagvatten från hårdgjorda ytor och tak på hus 1 och 2 föreslås
omhändertas i planteringsytor som anläggs som nedsänkta
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växtbäddar i både förgårdsmark och bostadsgård. På det sättet
kan den planerade fastighetsstrukturen bibehållas och dagvatten
säkert omhändertas utan komplicerade lösningar.
För de båda parkeringsytorna i anslutning till hus 1 respektive 2
kommer dagvattnet omhändertas i planteringsytor som anläggs
som nedsänkta växtbäddar kring parkeringsytorna. Delar av
parkeringsytorna planeras utföras med dränerande beläggning,
vilket minskar de hårdgjorda ytorna och möjliggör bättre
infiltration av dagvatten.
Den föreslagna bebyggelsen ska anpassas till konsekvenserna av
ett 100-årsregn och risken för stående vatten utmed
Hagsätravägen. Av denna anledning ska hus 1 utformas och
utföras så att naturligt översvämmande vatten till nivån +35,7 m
inte skadar byggnaden eller förhindrar utrymning. Detta regleras
med planbestämmelsen b1.
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Energiförsörjning

Ett av stadens övergripande miljömål i miljöprogrammet
förtydligar att en hållbar energianvändning ska vara högst
55kWh/m2 och år med sikte på 45 kWh/m2 och år. Kravet på
energiförsörjning omfattar uppvärmning, tappvarmvatten,
komfortkyla och fastighetsenergi. Fastigheterna planeras att
försörjas med fjärrvärme vilket finns framdraget till fastigheten.
För att beakta miljömålet om hållbar energianvändning har takens
utformning i planförslaget särskilt beaktats med avseende på
möjligheten att installera tekniska anläggningar för lokal
energiförsörjning så som solceller och solfångare.
Återvinningsstation

Befintlig återvinningsstation utmed Hagsätravägen kommer att
omlokaliseras med ny plats på motsatt sida om Hagsätravägen.
Den nya placeringen av återvinningsstationen har bestämts i
dialog med Förpacknings- & Tidningsinsamlingen.
Avfallshantering

Avfallshantering ska ske i enlighet med Stockholms stads
riktlinjer. Hushållsavfallet för hus 1 kommer omhändertas genom
kärl vilka placeras i miljöstuga i den södra änden av hus 1. Den
framtida planerade breddningen av Hagsätravägen med gång- och
cykelstråk försvårar av arbetsmiljömässiga skäl för andra
lösningar. Miljöstugan innehåller även plats för källsortering och
grovavfall. Miljöstugan hamnar som längst 119 meter från hus 2.
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Hushållsavfallet för hus 2 hanteras genom nedkast till
underjordiska kärl, bottentömmande behållare, med maskinell
tömning. Kärlen placeras inom 12, 19 samt 40 meter från
bostadsentréerna utmed Hagsätravägen.

Gångavstånd för lämning av hushållsavfall (bild Nyréns).
Räddningstjänst

Utrymning från lägenheterna i båda fastigheterna sker via Tr2trapphus direkt ut ur byggnaden. Enligt Hagsätravägen utrymningsförutsättningar (Brandskyddslaget 2018) medför detta
inga krav på att räddningstjänsten ska kunna nå lägenheterna med
räddningstjänstens höjdfordon.
Gestaltningsprinciper
Bebyggelse

Förslaget innehåller två stycken lamellhus i sex våningar
placerade längs Hagsätravägen. Båda byggnaderna ska trappas
för att följa vägens marknivå enligt principerna i illustrationerna
nedan. För hus 1 ska trappningen delas upp på minst två nivåer
för de tre trapphusenheterna. I höjd ska det skilja minst 30 cm
mellan respektive nivå. Detta regleras med en planbestämmelse
(f6).
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Illustration som redovisar princip för trappning av hus 1.
För hus 2 ska trappningen delas upp på tre nivåer, en nivå för
respektive trapphus. I höjd ska det skilja minst 30 cm mellan
respektive nivå. Detta regleras med en planbestämmelse (f5).
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Illustration som redovisar princip för trappning av hus 2.
Taket är utformat som symmetriskt sadeltak i en takvinkel som
relaterar till sin omgivning. Hisstopp och fläktrum ska inrymmas
inom takformen. Detta regleras med planbestämmelse (f1).
Sockelvåningen ska mot gata bekläs med tegel i en ton som väljs
med hänsyn till ovanliggande fasadputs (f2) i syfte att öka
detaljeringsgraden och stadsmässigheten i gaturummet. Fasader
ska utföras i puts vars kulör/kulörer anpassas till färgsättningen i
omgivande befintlig bebyggelse. Den slutgiltiga kulören fastställs
i bygglovsskedet.
Fasad ska utföras i puts utan synliga elementskarvar (f3).
Gestaltningsprinciper för Stockholmshusen
De allmännyttiga bostadsbolagen har tagit fram ett
gestaltningsprogram för Stockholmshus. Gestaltningsprogrammet
beskriver gemensamma utformningar samt kulörer för
Stockholmshusen. Nedan beskrivs viktiga gestaltningsprinciper
som gäller för samtliga Stockholmshus för att uppnå en kvalitativ
gestaltning som bidrar till byggnader som är välformade,
igenkännbara, välkomnande och passar in i sin omgivning. Dessa
gestaltningsprinciper säkras med planbestämmelse (f4).
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Byggnad ska vara välformade avseende volym, form,
proportioner och detaljomsorg.
Utöver sockelvåningen och miljörummet ska fasader
utföras i puts.
Sockelvåningen ska vara tydligt förhöjd i relation till
ovanliggande bostadsvåningar och markeras med en list
av plåt.
Huvudentré ska placeras mot gata. Entrépartiet bestå av
glas och ask eller ek.
Fasadens komposition utförs med regelbunden placering
av fönster. Mot Hagsätravägen kombineras 2- och 3luftsfönster.
Fönsterdörr- och fönsteromfattningar ska utformas med
utskjutande inramning med livskillnad och vara putsad.
Ramen ska utföras med något mörkare kulör än fasad.
Balkongräcke ska utföras med pinnräcke. Balkongplatta
ska ha ursparning i yttre underkant.
Takfoten ska utformas utstickande med synliga taktassar.
Tak, fönster, rännor/stuprör, balkongräcken och övriga
plåtarbeten ska utföras i samma kulör.

Fasadens komposition utförs med regelbunden placering av fönster med en
kombination av 2- och 3-luftsfönster. Förgårdsmarkens bredd varierar längs
med gatan mellan 5,8 meter till som minst 1,4 meter. Huvudentréer placeras
mot gata (bild Nyréns).
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Sockelvåningen bekläs delvis med tegel i kulör i likhet med fasad. Teglet
muras på högkant. Entréparti utförs i ask eller ek samt med glas. Entrépartiet
utförs något indraget och med skärmtak. Det kompletteras med
identitetsbärande detaljer för Stockholmshusen såsom sittbänk, draghandtag
och adresssiffra (bild Nyréns).

Sockelvåningen markeras med en
plåtlist i samma kulör som övriga
plåtdetaljer. Bild White.

Balkongdörr- och fönsteromfattningar
utförs i samma kulör som fasad.
Omfattningarna utförs som upphöjd
relief i puts som ger en skuggverkan
på fasad. Bild Dinell Johansson.
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Balkong med pinnräcke. Den kan
även utföras med perforerad
korrugeradplåt. Balkongplattan får
en ursparning i framkant så att
den upplevs nättare. Bild White.

Takfoten ska utformas utstickande
med synliga taktassar. Det skyddar
fasaden och ger byggnaden ett
lättare intryck.
Referensbild Dinell Johansson

Möjliga kulörer för plåtdetaljer enligt gestaltningsprogrammet. Varje
huskropp eller trapphus ska endast ha en kulör på plåt-detaljerna.
Möjliga kulörer för puts enligt gestaltningsprogrammet.
Omgivande miljö, park, gaturum

Placering av byggrätterna skapar en tydlig förgårdsmark mellan
gatumark och byggnad. Förgårdsmarken ska i huvudsak vara
genomsläpplig (n1), dock får marken utanför och i anslutning till
bostadsentréer hårdgöras. Förgårdsmarken föreslås innehålla en
blandning av kvaliteter så som terrasser, uteplatser, lek, odling,
växtbäddar eller sittplatser för dem boende.
I likhet med omgivande befintlig bebyggelse ska föreslagen
bebyggelse i möjligaste mån anpassas till omgivande naturmark
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för att spara värdefull natur. För att åstadkomma detta regleras
markens anordnande så att omgivande naturmarkskaraktär med
träd och hällmarksterräng sparas och hamnar nära inpå husen
(n3). Av samma anledning bör bostadsgårdarna möta omgivande
terräng genom slänt. Ek och tall med en stamdiameter större än
0,2 meter får inte fällas, detta regleras med planbestämmelse
(n2).
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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.
Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala
eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. Planförslaget
berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell
skyddsstatus. Den planerade verksamheten bedöms inte medföra
väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa.
De miljöfrågor som har betydelse för projektet har studerats
under planarbetet och redovisas i planbeskrivningen.
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Naturmiljö

Planförslaget innebär ett visst ianspråktagande av värdefulla
naturvärden i skogsområdena väster och öster om Hagsätravägen.
Husens föreslagna placering i brynzonen mellan gatan och
naturmarken innebär liten till måttlig påverkan i form av förlust
av potentiella livsmiljöer då flera träd, bland annat ekar, måste
avverkas. Rödlistade arter har identifierats men återfinns utanför
läget för den föreslagna bebyggelsen (Calluna 2017).
Sammantaget är bedömningen att planförslaget medför små till
måttliga konsekvenser på habitatnätverket för barrskogsmesar
samt en liten påverkan på habitatnätverk för arter knutna till tall
och ädellöv. Kopplingen mellan skogsområdena består av en
cirka 50 meter brett släpp med sparad naturmark mellan den
föreslagna bebyggelsen. Placeringen av planförslagets
bebyggelse har studerats och valts så att denna koppling mellan
skogsområdet öster och väster om Hagsätravägen säkerställs och
därmed dess funktion som habitatnätverk för barrskogsmesar.
Möjligheten till ekologiska kompensationsåtgärder i närområdet
har undersökts (Calluna 2017) och staden kommer att vidta
flertalet åtgärder. För att ersätta befintliga träd behöver nya
planteras men det har inte varit möjligt att hitta platser för detta i
närheten av planområdet.
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Naturvärdesobjekt och inmätta träd i planområdet. Numrering efter
naturvärdesinventering i Hagsätra och Rågsved (Calluna, 2017). Vit
streckad linje utgör placering av föreslagen bebyggelse.
Som kompensation för de avverkade träden ska veden från dessa
träd placeras ut i omgivande naturmark. För att vidare
kompensera för bortfall av habitat ska fågelholkar och
mulmholkar sätts upp i närheten av planområdet.
I projektet har en diskussion om åtgärder på kvartersmark bland
annat omfattat att gårdarna återplanteras med inhemska
lundväxter för att efterlikna det fältskikt som gått förlorat. Detta
fältskickt kan även beklä svackdiken. I soliga lägen kan träd eller
buskar som ger bär planteras för att attrahera pollinerare och
fåglar. Miljöstugan föreslås ha sedumtak vilket minskar
avrinningen och ger en grönare gård.
Norr om hus 1, respektive söder om hus 2, föreslår staden att två
nya stigar etableras i parkmarken för att öka tillgängligheten till
naturområden som ligger bakom respektive hus. Terrängen är
kuperad och medger inte att dessa tillgänglighetsanpassas.
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Miljökvalitetsnormer för vatten

Området är beläget inom avrinningsområdet för
ytvattenförekomsten Mälaren-Fiskarfjärden för vilken fastställda
miljökvalitetsnormer ska följas. I dagvattenutredning
Hagsätravägen (WSP 2018) redogörs för beräkningar av de
föreslagna åtgärderna i planförslaget. Krav enligt Stockholms
stads riktlinjer uppfylls eftersom 20 mm våtvolym omhändertas i
de föreslagna åtgärderna. Planförslaget bedöms inte påverka
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten
eftersom näringsämnen eller förorenande ämnen som
planförslaget medför endast är marginella.
Byggaktören får inte genom val av byggnadsmaterial förorena
dagvattnet med tungmetaller eller andra miljögifter.
Landskapsbild/ stadsbild
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Stadsbilden på platsen är idag starkt präglad av naturmarkens
skogs- och hällmarkspartier som hamnar tätt inpå Hagsätravägen.
Detta bidrar till platsens dominerande skoglig karaktär. Den nya
bebyggelsen kommer bli väl synlig i gaturummet och påverkar
dagens stadsbild genom en omvandling mot ett mer urbant
präglat stads- och gaturum.
Kulturhistoriskt värdefull miljö

Planförslagets typologi har anpassats och justerats för att passa in
i, och orienterats enligt, den befintliga bebyggelsen, för en
enhetligare miljö. Även den befintliga bebyggelsens
naturanpassning är en kvalitet som har beaktats i planförslaget då
placeringen av de nya husen delvis syftar till att minimera
ingreppen i omgivande topografi och bevara naturmarken nära
inpå den nya bebyggelsen. Planförslaget kommer visuellt att vara
en del av en ny årsring i Hagsätra och Rågsved
bebyggelsehistoria då det nya förslaget har ett tydligare
förhållningssätt till gatan med syfte att skapa ett mer levande och
stadslikt gaturum. Den nya bebyggelsens skala om 6 våningar
lämnar också ett nytt avtryck i stadsdelen.
Störningar och risker
Buller

En trafikbullerutredning har tagit fram av Tyréns (2018). I
trafikbullerutredningen har trafikuppgifter från Hagsätravägen,
Sköllerstagatan, Porlabacken, Magelungsvägen (södergående och
norrgående) samt Nynäsbanan legat till grund för beräkningarna.
Planerade flerbostadshus beräknas få ekvivalenta ljudnivåer på
61-62 dB(A) vid delar av fasad som är vänd mot Hagsätravägen.
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Båda flerbostadshusen föreslås genomgående lägenheter med
tillgång till en ljuddämpad sida på motsatt fasad från
Hagsätravägen sett, där 55 dB(A) innehålls. Mot gatan kan
mindre lägenheter under 35 kvadratmeter anordnas. Gemensam
uteplats för respektive hus kan anordnas på baksidan sett från
Hagsätravägen där riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå innehålls.
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Hus 1

Hus 2
Ekvivalent ljudnivå från spår- och vägtrafik vid fasad (Tyréns 2018).
Skyfall och översvämningsrisker

Den främsta översvämningsrisken i planförslaget är dagvatten
som rinner mot hus 1 och hus 2 från omgivande högre naturmark
vid ett skyfall (100-årsregn). Genom att avleda dagvattnet via
svackdiken runt fastigheterna samt magasinera vatten på
bostadsgårdarna kan denna risk hanteras (WSP 2018). Vattnet
föreslås ledas via svackdiken ned mot Hagsätravägen och
ansamlas i en lågpunkt strax norr om hus 1. Vattennivån blir som
högst 0,3-0,5 meter i ett begränsat parti. Skyfallsmodelleringen
visar på att översvämningsrisken på Hagsätravägen inte ökar i
varken utbredning eller djup med den föreslagna exploateringen.
Svackdikena ska klara av att avleda skyfallsvatten om 500 l/s för
hus 1, och 300 l/s för hus 2. I planen regleras det avskärmande
diket med en bestämmelse om skydd mot störning, m1.
Med anledning av de skyfallsmodelleringar (WSP 2018) som
genomförts inom planområdet har byggnaderna i planförslaget
placerats på en sådan höjd att skyfallsvatten inte riskerar att bli
stående intill fasad och förhindrar utrymning eller riskerar att
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skada byggnaderna, planbestämmelse b1. Denna anpassning
möjliggör även för räddningsinsats och utrymning.
Storstockholms brandförsvar gör bedömningen att framkomlighet
för utryckningsfordon till bebyggelsen inte hindras eftersom det
finns alternativa angreppsvägar.
Ett brandtekniskt PM (Brandskyddslaget, 2018) har tagits fram
för att bedöma risken och konsekvenserna av att en eventuell
brand uppstår i samband med ett skyfall. Bedömningen är att
detta är helt, eller åtminstone högst osannolikt. Förslaget planeras
med Tr2-trapphus för utrymning vilket ytterligare minskar
riskerna vid ett sådant scenario. Bedömningen delas av
Storstockholms brandförsvar.
Bygg- och genomförandeskede

Byggarbete kommer ske i nära anslutning till befintliga bostäder
och verksamheter vilket innebär risk för störningar. För att
minimera störningar och klagomål samt eventuella olägenheter är
det av stor vikt att byggaktörerna informerar berörda om
kommande arbeten samt planerar för en optimerad bygglogistik.
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Ljusförhållanden och lokalklimat

Solstudier har utförts för vårdagjämning den 20 mars,
sommarsolstånd den 21 juni för att visualisera vilka
skuggeffekter som planförslaget antas kunna medföra.
Vårdagjämning

20/3 kl 09:00

20/3 kl 15:00

20/3 kl 12:00
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Sommarsolstånd

20/6 kl 09:00

10/6 kl 12:00

20/6 kl 15:00

20/6 kl 18:00

De nya bostadskvarteren placeras intill befintlig bebyggelse
vilket medför att de närliggande bostadshusen och serviceboendet
i öster till viss del får skuggeffekter på fasader och balkonger
under sommarsolståndet kl 18:00 respektive vårdagsjämning kl
15:00. Vegetation såsom träd har inte tagits med i beräkningarna
av ljusförhållanden. Detta kan ha en påverkan på mängden
ljusinsläpp på befintlig och tillkommande bebyggelse och de
skuggeffekter som skapas. Detta bör även tas i åtanke vid
utformning och plantering av gårdar.
Bedömningen är att skuggeffekterna är rimliga då dagens täta
vegetation medför en delvis liknande effekt.
Social hållbarhet

Den socialt värdeskapande analys (SVA) för stadsdelarna
Hagsätra och Rågsved (Tyréns 2017) ligger till grund för de
generella kvaliteter och mål som projektet arbetat mot. På detta
sätt vill projektet bättre synliggöra konsekvenserna för både barn
och unga, män och kvinnor ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.
Mål 1, fritidsaktiviteter och målpunkter för alla: Planförslaget
innehåller endast bostäder vilket gör att målet inte är relevant.
Mål 2, trygghet: Planförslaget medför nya bostäder utmed en
utpekat ödslig och otrygg gata. Tillsammans med entréer mot
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gatan och god belysning kan projektet bidra till att Hagsätravägen
upplevs som ett tryggare och attraktivare stråk för boende i
stadsdelarna, i synnerhet för barn och unga som ska till/från
målpunkten Hagsätra IP.
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Mål 3, platskänsla och stolthet: En stark platskänsla och stolthet
över sin boendemiljö skapar framtidstro och vilja att stanna kvar
samt utveckla sin stadsdel. Förutsättningar för detta kan öka då
husens sockelvåning och dess förgårdsmark ges särskild hänsyn
för att stärka platsen och få den att upplevas som levande och
aktiv då förgårdsmarken föreslås kvaliteter som främjar
gemensamma aktiviteter, exempelvis stadsodling.
Förgårdsmarkens kvaliteter kan även främja mötet mellan boende
och passerande på Hagsätravägen.
Mål 4, jämställdhetsperspektiv: Ur ett jämställdhetsperspektiv
bidrar planförslaget främst genom att Hagsätravägen får fler ögon
mot gatan och den blir väl upplyst. På detta sätt förbättras
situationen och den oro som i synnerhet kvinnor ger uttryck för i
stadens trygghetsundersökning. Det är även positivt att
planförslaget bevarar, och bibehåller kopplingar till närrekreation i form av skog och natur, då tjejer i större utsträckning
än killar uttryckt i intervjuer att de promenerar på sin fritid.
Mål 5, kopplingar och barriärer: Planförslaget medger en
breddning av Hagsätravägen i syfte att skapa ett nytt
cykelpendlingsstråk. De stigar som återfinns inom planområdet
och som i dagsläget fungerar som kopplingar mellan gatan och
naturmarken försvinner men nya föreslås tillskapas och
förtydligas i och med planförslaget.
Tidplan
Samråd
Granskning
Antagande

8 maj – 31 maj 2018
kvartal 4 2018
kvartal 4 2018
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning

Ansvaret för genomförande av planen vilar på stadens
förvaltningar samt exploatörerna. Stadsbyggnadskontoret
ansvarar för uppförande av detaljplan samt myndighetsutövning
vid bygglovsprövning. Fastighetsrättsliga frågor hanteras av
lantmäterimyndigheten. Exploateringskontoret ansvarar för
genomförandet av åtgärder på allmän platsmark, upprättande av
nödvändiga avtal samt bekostar flytt av ledningar. Exploatören
AB Stockholmshem svarar för genomförandet av projektet samt
utför och bekostar alla åtgärder inom kvartersmark samt
anslutningar till omgivande allmän platsmark och gata.
Huvudmannaskap

Staden är huvudman för allmän gata och för allmän platsmark.
Stockholm Vatten är huvudman för vatten- och avloppssystem.
Fortum Distribution är huvudman för el och Fortum Värme är
huvudman för fjärrvärme. Telia är huvudman för teleledningar.
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Avtal

Följande avtal behövs för detaljplaneförslagets antagande och
genomförande:
 Överenskommelse om exploatering med
tomträttsupplåtelse mellan exploateringsnämnden och AB
Stockholmshem.
 För flytt av ledningar tecknas erforderliga avtal mellan
exploateringsnämnden och berörda ledningsägare.
Verkan på befintliga detaljplaner

Planförslaget innebär att befintliga detaljplaner 0180-4462A
Norra Rågsved och 0180-5123 Hagsätra helt upphör att gälla
inom planområdet.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheter, marksamfälligheter och ägoförhållanden

Planområdet utgörs av del av fastigheten Älvsjö 1:1 och ägs av
Stockholms stad.
Användning av mark

Detaljplanen redovisar avgränsning mellan kvartersmark och
allmän platsmark. Detaljplanen möjliggör markanvändning för
bostäder (B på plankartan). Detaljplanen möjliggör även
markanvändning för gata och park inom allmän platsmark. En del

Granskningshandling
Dnr 2017-03225
Sida 37 (38)

av befintlig markanvändning park övergår genom planförslaget
till användning gata i syfte att bredda Hagsätravägen.
Fastighetsbildning
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För planens genomförande krävs fastighetsbildning. Genom
avstyckning från fastigheten Älvsjö 1:1 kan två nya fastigheter
bildas för bostadsändamål.

Två nya fastigheter för bostadsändamål bildas genom avstyckning
från Älvsjö 1:1
Ekonomiska frågor

Exploatören bekostar framtagande av detaljplanen enligt
planavtal. Exploatören bekostar utbyggnad inom kvartersmark.
Staden bekostar utbyggnad och ombyggnad på allmän platsmark
samt nödvändig flytt av ledningar.
Vatten, avlopp, el, tele m.m.

Staden bekostar nödvändig ledningsflytt av el, tele, VA-ledningar
samt förtätning av brandpostnätet på allmän platsmark.
Gatukostnader

Planen medger en breddning av den befintliga Hagsätravägen på
allmän platsmark. Kostnader förenade med breddningen står
staden för.
Ersättning vid markförvärv/försäljning

Staden upplåter mark med tomträtt enligt kommunfullmäktiges
avgäldstaxa till AB Stockholmshem för bostäderna som upplåts
med hyresrätt.
Fastighetsbildning

Exploateringskontoret ansöker om all fastighetsbildning och står
för förrättningskostnader gällande mark för hyresrätter.
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Kostnader för grönkompensationsåtgärder

Staden bekostar de eventuella åtgärder som blir aktuella för att
kompensera förlust av naturvärden eller ekologiska värden. Den
exakta omfattningen av grönkompensationen återstår att utreda
men förslag på lämpliga åtgärder är utplacering av nedtagna ekar,
utplacering av fågelholkar samt plantering.
Tekniska frågor
Vatten, avlopp, El/Tele, Fjärrvärme

Ledningar för vatten och avlopp finns inte framdraget till
planområdet. Ledningar för fjärrvärme, tele och el finns
framdragna till planområdet.
Enligt Stockholms brandförsvar bedöms att avståndet till
befintliga brandposter blir för stort varför brandpostnätet behöver
förtätas för att leva upp till befintliga regelverk. Ansvarig för
brandposter i allmänna gator är staden genom Stockholm Vatten
och avfall.
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Dagvatten

Dagvatten ska i första hand omhändertas eller fördröjas på
kvartersmark. Byggaktören ansvarar för dagvattenhantering i
samråd med Stockholm Vatten. Byggaktörerna får inte genom val
av byggnadsmaterial förorena dagvattnet med tungmetaller eller
andra miljögifter.
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.

