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Sammanfattning
AB Stockholmshem önskar komplettera Rågsved/Hagsätra med
cirka 100 lägenheter i flerbostadshus enligt
Stockholmshusprojektet. Bostäderna föreslås en placering parallellt
utmed 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.
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Planförslaget skickades ut för samråd perioden 2018-05-08 - 201805-31. Under samrådet inkom 20 yttranden. Flera remissinstanser
tillstyrker planförslaget och framför synpunkter i sak. Länsstyrelsen
anser att markens lämplighet för bostäder i händelse av ett skyfall
inom planområdet ska tillgodoses. Även framkomligheten för
räddningsfordon i händelse av ett skyfall (100-årsregn) ska beaktas.
Flera remissinstanser anser att det är positivt att tryggheten i
gaturummet adresseras i förslaget. Vidare är flera instanser positiva
till att bebyggelsen anpassats så att flera träd och naturmark sparas.
Flera instanser är även positiva till att de naturmiljövärden som tas i
anspråk kompenseras, men att möjligheten till trädplantering inom
planområdet utreds.
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Skönhetsrådet tillstyrker detaljplanens förslag avseende placering,
men avstyrker den föreslagna byggnadshöjden. Stadsmuseet
avstyrker förslaget, främst med utgångspunkt i Stockholmshusens
byggnadshöjd blir för höga i relation till befintlig bebyggelse och
riskerar att negativt påverka avläsbarheten i stadsbilden. Vidare
anser man att Stockholmshusen i lamellform, som är framtagna för
fyra våningar, inte klarar ett ökat våningsantal utan att tappa i
proportioner och skärpa. Stadsmuseet anser att byggnaderna bör
förses med en väl tilltagen förgårdsmark och ej placeras parallellt
utmed gatan för att anpassas bättre till stadsbilden.
Planförslaget skickades ut för granskning 2018-10-16 – 2018-10-30.
Under granskningen har 10 yttranden inkommit.
Flertalet remissinstanser har ingen erinran mot planförslaget.
Stadsmuseet avstyrker förslaget i enlighet med tidigare
samrådsyttrande. Stockholm Vatten och avfall är positiv men
framför i sak att förslaget med bottentömmande behållare bör
undersökas som avfallslösning för båda fastigheterna.
Trafikförvaltningen önskar mer information om framkomligheten
för bussar i den framtida sektionen för Hagsätravägen.
Länsstyrelsen framför synpunkter om att det föreligger viss
otydlighet i planen gällande de bestämmelser som reglerar
bebyggelsens utformning samt skyddsåtgärder vid översvämning.
De övriga som framfört synpunkter önskar att kontors- och
verksamhetslokaler arbetas in i planförslaget.
Inkomna synpunkter föranleder följande revideringar av
planförslaget:


Planbeskrivningen har justerats med förtydliganden gällande
resultat av skyfallsmodellering, översvämningsrisker,
skyddsåtgärder samt rekommenderad utformning av dessa,
anpassning av bebyggelse i händelse av ett skyfall (100årsregn) samt förtydliganden avseende planbestämmelsernas
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syfte. Planbeskrivningen har även förtydligats vad gäller
avfallslösning och framkomlighet för bussar.





Plankartans bestämmelser om bebyggelsens utförande (b1)
och skydd mot störning (m1) har justerats.
Plankartan har kompletterats med två nya bestämmelser om
utförande (b2) och skydd mot störning (m2) för att
säkerställa markens lämplighet för bostäder i händelse av ett
skyfall (100-årsregn).
Dagvattenutredning (WSP 2018) har uppdaterats på s. 33-34
med text om fördröjningsvolymer.

Kontoret föreslår att förslaget till detaljplan antas.
Bakgrund
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Förslagets syfte och huvuddrag

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 skyddsåtgärder på kvartersmark för bortledande av
skyfallsvatten.
Hagsätravägen ges ett bredare vägreservat i planen i syfte att
möjliggöra för ett framtida cykelstråk längs med gatan.
Samråd
Plansamråd för aktuell detaljplan pågick under perioden 2018-05-08
- 2018-05-31. Information om samrådet skickades ut enligt sändlista
till remissinstanser och berörda sakägare enligt
fastighetsförteckningen. Samrådsförslaget visades i Tekniska
Nämndhuset, i Stadsbyggnadskontoret, Tekniska Nämndhuset i
FYRKANTEN, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även på Nya
Rågsveds Folkets Hus i Rågsved, Rågsvedstorget 11 samt på
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A, samt
på stadsbyggnadskontorets hemsida,
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www.stockholm.se/detaljplaner. Annons om samråd och
samrådsmöte publicerades i lokaltidningen Mitt i Söderort
Bandhagen tisdagen 2018-05-08 och mötet hölls 2018-05-17, kl 1719.
Synpunkter under samråd
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Under samrådet har 20 yttranden inkommit. Flera remissinstanser
tillstyrker planförslaget och framför synpunkter i sak. Yttrandens
omfattar bland annat att framkomligheten för kollektivtrafiken
behöver förtydligas och säkerställas samt att ny placering för
återvinningsstation bestämmas för att säkerställa tillgänglighet för
hushållen i området. Trafikkontoret anser att breddmåttet för infart
till kvartermark maximalt bör vara 3,0 meter. Hyresgästföreningen
och en enskild har haft önskemål om att projektet möjliggör för
kontors-, fritids-, eller verksamhetslokaler i förslaget. Länsstyrelsen
lyfter markens lämplighet för bostäder, samt framkomligheten för
räddningsfordon, i händelse av ett skyfall (100-årsregn). För att
bedöma om marken är lämplig för sitt ändamål ur ett
hälsoperspektiv ansåg Länsstyrelsen att planhandlingarna behövde
kompletteras med en markteknisk miljöundersökning.
Flera remissinstanser anser att det är positivt att tryggheten i
gaturummet adresseras i förslaget. Vidare är flera instanser positiva
till att bebyggelsen anpassats så att flera träd och naturmark sparas i
planförslaget. Man är även positiv till att de naturmiljövärden som
tas i anspråk kompenseras, särskilt bör dock möjligheten till
trädplantering utredas. Dagvatten från planområdet bör vidare
utredas om möjligt att ledas till recipienten Magelungen för att öka
sjöns omsättning och minska belastningen på Himmersfjärden.
Två remissinstanser avstyrker förslaget, främst med utgångspunkt i
Stockholmshusens byggnadshöjd blir för höga i relation till befintlig
bebyggelse och riskerar att negativt påverka avläsbarheten i
stadsbilden. Vidare anser man att Stockholmshusen i lamellform,
som är framtagna för fyra våningar, inte klarar ett ökat våningsantal
utan att tappa i proportioner och skärpa. Skönhetsrådet tillstyrker
detaljplanens förslag avseende placering, men avstyrker den
föreslagna byggnadshöjden. Vidare anser en remissinstans att
byggnaderna bör förses med en väl tilltagen förgårdsmark och ej
placeras parallellt utmed gatan för att anpassas bättre till
stadsbilden.
Stockholm vatten och avfall är sakägare i egenskap av närliggande
servitut med VA-ledningar men har inte yttrat sig i sakfrågan.
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Alla synpunkter samt stadsbyggnadskontorets ställningstaganden
finns i bilagan Granskningsutlåtande bilaga - sammanfattning
samrådssynpunkter remisser och yttranden.
Efter samråd

Mellan samråd och granskning har inkomna synpunkter hanterats.
Nedan följer en förteckning över vilka utredningar som tagits fram
eller reviderats efter samråd samt en redovisning av hur inkomna
synpunkter behandlats och eventuella ändringar synpunkterna lett
fram till.
Utredningar som tillkommit eller uppdaterats efter samråd:
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Trafikbullerutredning, Hagsätravägen, Stockholm, (Tyréns,
2018-01-02) samt Bilaga AK01-AK06.
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).
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).
Solstudie (Nyréns, 2018).

Frågor som studerats vidare och där ändringar gjorts

Skyfall (100-årsregn) och översvämningsrisk
Länsstyrelsen har haft synpunkter kring behovet att säkerställa
skyddsåtgärder vid skyfall så att inte byggnader skadas eller
översvämmas. För att hantera detta kompletterades
dagvattenutredningen med skyfallsmodelleringar över planområdet.
Inför granskningen kompletterades plankartan med en
utformningsbestämmelse för den planerade bebyggelsen så att dessa
utformas så att risken för skador på byggnader minimeras vid en
översvämning. Planen kompletterades även med bestämmelser om
skydd, anläggande av svackdiken, för bortledning av skyfallsvatten.
Framkomligheten för räddningsfordon i händelse av ett skyfall har
beaktats i dialog med Storstockholms Brandförsvar. Även
utrymning från bostadsbebyggelsen via TR2-trapphus i händelse av
skyfall och översvämning har belysts genom en ny utredning.
Förorenad mark
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Inför granskning har en markteknisk miljöundersökning genomförts
och hanteringen av föroreningar har beskrivits i planbeskrivningen.
Bebyggelsens gestaltning i relation till byggnadshöjd och placering
Skönhetsrådet och Stadsmuseet har under samrådet haft synpunkter
på att bebyggelsens höjd blir för hög och riskerar att påverka
gatumiljön negativt. Stadsbyggnadskontoret delar inte denna
uppfattning men har adresserat risken med en monoton fasad genom
att arbeta med proportionerna i fasaden. Bland annat har färgval
bearbetats samt en kombination av 2- och 3-luftsfönster inarbetats i
fasaden i syfte att skapar ett inslag av horisontalitet vilket
välbehövligt får husen att upplevas mer grundade och mindre höga.
Fasadutformningen säkerställs genom att utformningsbestämmelser
i planbeskrivningen justerats.
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Inför granskning har delar av byggrätten för bostadsbebyggelsen
(hus 2) skjutits längre bort från gatan vilket ger mer förgårdsmark
utan ingrepp i omgivande naturmark.
Användningsbestämmelser
Lantmäterimyndigheten i Stockholms län anser att planen bör
kompletteras med ett ´g´ i plankartan för att underlätta bildande av
gemensamhetsanläggning för garage i framtiden. Inför
granskningen har parkeringslösning med garage utgått.
Frågor som studerats vidare och där ändringar inte gjorts

Bebyggelsens byggnadshöjd och placering
Skönhetsrådet och Stadsmuseet har under samrådet haft synpunkter
på att bebyggelsens höjd blir för hög. Kontoret anser att
bebyggelsens skala fungerar på platsen då den i stort relaterar till
befintlig byggnadsskala och höjder i området då omgivande
bebyggelse ligger högre (i terrängen).
Stadsmuseet anser vidare att om byggnaderna ej placeras parallellt
utmed gatan anpassas de bättre till stadsbilden. Möjligheten att
orientera husen enligt Stadsmuseets önskemål står i konflikt med
möjligheten att bevara berg- och hällmarksterräng och de
naturvärden som återfinns inom planområdet.
Möjligheten att inhysa kontors- fritids eller verksamhetslokaler
Hyresgästföreningen och en enskild har haft önskemål om att
projektet möjliggör för kontors-, fritids-, eller verksamhetslokaler i
förslaget. Förutsättningarna för handel har utretts i och med att
staden tar ett samlat grepp för projekt Fokus Hagsätra Rågsved där
en handelsutredning tagits fram, mars 2017. I utredningen pekar
resultatet på att potentialen för handel främst finns i de lokala
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centrumen Hagsätra och Rågsved. Av denna anledning har projektet
beslutat att inte arbeta vidare med frågan.

Återplantering av träd som grönkompensationsåtgärd
För att kompensera för de avverkade träden som planförslaget
medför har projektet undersökt möjligheten att återplantera träd
men inte funnit några bra platser för detta inom planområdet. För att
mildra de negativa konsekvenserna något kommer föreslagna
åtgärder i planbeskrivningen att vidtas inom planområdet.
Justering av breddmått för infart till kvartersmark
Efter samrådet bearbetades förslaget och kompletterades med två
markparkeringar lokaliserade norr om hus 1 respektive söder om
hus 2. Justering av breddmåttet har inte genomförts då de anses
minska flexibiliteten i utformningen och försvåra ambitionen att
minimera markparkeringarnas storlek.
Stadsbyggnadskontorets sammanvägda bedömning efter
samrådet
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Med anledning av de synpunkter som framfördes under samrådet
studerades följande frågor vidare:










Behovet av skyddsåtgärder och utformningsbestämmelser av
bostadsbebyggelsen till följd av skyfall, så att inte
byggnader eller människor skadas.
Framkomlighet för utryckningsfordon i händelse av
översvämning.
Möjligheten för boende att utrymma bebyggelsen i händelse
av översvämning.
Möjliga kompensationsåtgärder (rekreativa och ekologiska)
inom och strax utanför planområdet.
Möjligheten att inarbeta klimatsmarta materialval samt
gröna väggar och tak i planförslaget.
Förekomsten av markföroreningar inom planområdet.
Fasadbearbetningar för att säkerställa att
bostadsbyggnaderna inte upplevs som monotona.
Möjligheten att avleda dagvattnet från planområdet till
recipienten Magelungen.

Förslaget ändrades på följande sätt efter samrådet:


Dagvattenrapport uppdaterades med ny parkeringslösning
och kompletterades med skyfallsmodelleringar.
Skyddsåtgärder (avskärmande svackdike) och
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utformningsbestämmelse b1 har införts i plankarta och
kompletterats med beskrivningar i planbeskrivning.
Planbeskrivningen kompletterades med en beskrivning av
hur utrymning för boende och framkomlighet för
räddningsfordon ska fungera i händelse av en översvämning.
Utformningsbestämmelser för fasadutformningen har införts
i planbestämmelse och planbeskrivning. Illustrationer och
underlag har uppdaterats.
Förtydligande i planbeskrivningen kring vilka
kompensationsåtgärder som staden har för avsikt att
genomföra: Spara ekar som tas ned och lägg ut på hällmark i
skogen öster om Hagsätravägen. Uppsättning av fågelholkar
och mulmholkar i skogsområdet kring Hagsätravägen.
Utöver detta har övriga redaktionella ändringar med
avseende på förändrade förutsättningar justerats i
planbeskrivningen.

Granskning
Aktuell detaljplan har skickats ut för granskning under perioden
2018-10-16 – 2018-10-30. Information skickades ut enligt sändlista
till remissinstanser, berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen
samt andra intressenter som under samrådet skriftligen framfört
synpunkter. Planförslaget visades i Tekniska Nämndhuset, i
Fyrkanten samt på stadsbyggnadskontorets hemsida,
www.stockholm.se/detaljplaner.
Remissinstanser

Nedan redovisas en sammanfattning av de synpunkter som inkom
under granskningen. Under granskningstiden har totalt 10 yttranden
inkommit. Yttrandena i sin helhet finns att ta del av i planakten.
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer att det inte finns skäl att pröva kommunens
beslut och upphäva detaljplanen, med stöd av 11 kap. 11 § PBL,
under förutsättning att nedanstående synpunkter avseende
översvämningsrisk beaktas. Länsstyrelsen anser att kommunen till
nästa skede ska förtydliga i planbestämmelser hur svackdikena ska
utformas så att de kan fördröja den mängd vatten som beskrivs i
dagvattenutredningens bilaga 1 (WSP, 2018-10-02) och utan att
skada byggnaderna. Diket ska regleras i det södra planområdet för
att förhindra att vatten ansamlas vid Svedjaren 1 och 2.
Exploateringen ska inte innebära att situationen försämras någon
annanstans.
Vidare anser Länsstyrelsen att planbestämmelsen b1 ”Byggnaden
ska utformas och utföras så att naturligt översvämmande vatten till
nivån +35,7 över nollplanet inte skadar byggnaden eller förhindrar
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utrymning” är alltför oprecis. Det framgår till exempel inte att
entréer och övriga öppningar ska placeras över nivå om + 35,4
meter eller att delar av byggnaderna ska utföras i vattentät
konstruktion. Kommunen behöver till nästa planskede förtydliga
planbestämmelsen b1 och m1. Vid behov kan kommunen även
komplettera med ytterligare planbestämmelser som reglerar
bebyggelsen och hanteringen av skyfall.
Trafikverket

Trafikverket har inget att erinra mot planen.
Stockholm Vatten och Avfall (SVOA)
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SVOA anser i yttrande att maskinella system bör eftersträvas även
för Hus 1. Lyft av bottentömmande behållare över huvud- och
pendlingscykelstråk är som har lyfts i planbeskrivningen inte
tillåtet. Däremot kan lyft över cykelbana efter samråd med
Stockholm Vatten och Avfall och Trafikkontorets områdesplanerare
tillåtas under förutsättning att det är god sikt, mindre flöden av
cyklister och plan mark som möjliggör för chaufför och cyklist att
uppmärksamma varandra. Fastighetsägaren ska möjliggöra
omhändertagande av hushållens grovavfall, antingen via soprum
eller via uppställningsplats för container. Stockholm Vatten och
Avfall förespråkar även alltid att det i fastigheter möjliggörs för
matavfallsinsamling.
Vid vidare utredning under planarbetet är det viktigt att säkerställa
att de hämtfordon som används för valda insamlingssystem kan
framföras inom området och angöras vid hämtplatsen. Det kan även
vara lämpligt att uppföra lastplats med p-förbud.
SVOA är i övrigt positiv till planförslaget och de föreslagna
avfallslösningarna.
Stadsmuseet

Stadsmuseet vidhåller sin avstyrkan av förslaget då det aktuella
granskningsförslaget inte uppvisar några förändringar i förhållande
till samrådsförslaget när det gäller byggnadernas höjd och
placering.
Trafikförvaltningen, SLL

För att säkerställa framkomlighet för framtida busstrafik på
Hagsätravägen anser SLL att utformningen av gatans framtida
sektion ska följa Ri Buss. Då planbeskrivningen inte uppdaterats
med en sektion för den framtida gatan har SLL svårt att bedöma
huruvida en framtida busstrafik på gatan är möjlig eller ej.
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Planbeskrivningen har uppdaterats med en beskrivning av
gångtrafikanters väg till närliggande kollektivtrafik vilket SLL
anser vara positivt.
Svenska kraftnät

Svenska kraftnät har inget erinra mot upprättat förslag.
Storstockholms brandförsvar

SSBF har tidigare yttrat sig om underlag för behovsbedömning, i
samrådsskedet och om räddningsfordons framkomlighet i
stillastående vatten i samband med 100-årsregn. SSBF har inget att
tillägga.
Stockholm Exergi

Stockholm Exergi har inget att erinra inget erinra mot upprättat
förslag
Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun

Lantmäterimyndigheten har inget att erinra inget erinra mot
upprättat förslag
Sakägare enligt fastighetsförteckningen

Ingen sakägare har yttrat sig under granskningsskedet.
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Övriga
Övriga 1

Den enskilde hoppas att detaljplanen ger möjlighet för butiks- och
kontorslokaler.
Efter granskning
Med anledning av Länsstyrelsens yttrande har planbestämmelserna
för skydd mot störning och utförande av bebyggelsen i händelse av
ett skyfall eller översvämning bearbetats. Detta har föranlett
följande tillägg eller justeringar av plankartan:
Plankartans bestämmelse om skydd mot störning- m1 har justerats
och lyder: ” Dagvatten samt ytavrinnande vatten vid skyfall (100årsregn med klimatfaktor 1,25) ska avskärmas genom skyddsåtgärd,
såsom genom anläggning av ett svackdike. Avskärmningen får ej
anläggas i direkt anslutning till fasad. Skyddsåtgärd ska uppfylla
syftet i rubriken "skydd mot störning - svackdike" i planbeskrivning
s. 33-34.” En möjlig placering av svackdiket har förtydligats med
illustration i plankartan.
Plankartan har kompletterats med bestämmelsen skydd mot störning
– m2: ”Dagvatten samt ytavrinnande vatten vid skyfall (100-årsregn
med klimatfaktor 1,25) ska avskärmas så att det leds mot GATA.”
Bestämmelsen m2 gäller samma ytor som m1.
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Plankartans bestämmelse om utförande - b1 har justerats och lyder:
” Färdig golvnivå regleras till minsta höjd om +35,7 meter över
stadens nollplan.”
Plankartan har kompletterats med bestämmelse om utförande – b2:
”Källare får ej anordnas.”
Planbeskrivningen har med anledning av Länsstyrelsens yttrande
ovan justerats enligt följande:
På s. 10 under rubriken ”Översvämningsrisker”.
 Förtydligande att en stadsdelsövergripande
skyfallsmodellering tagits fram.
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På s. 22 under rubriken ”Dagvatten”.
 Text omfattandes skyfall- och översvämningshantering har
flyttats till beskrivningen av planförslagets konsekvenser, s.
31.
På s. 31 - 35 under rubriken ”Skyfall- och översvämningsrisker”.
 Avsnittet har förtydligats avseende innehållet och resultatet i
WSP:s skyfallsmodellering och kompletterats med
förtydligande av syftet med planbestämmelsen m1 och m2.
 Avsnittet har kompletterats med möjliga skyddsåtgärder
(svackdike) och vilken rekommenderad utformning dessa
bör ha för att kunna nå syftet med planbestämmelse m1.
 Avsnittet har kompletterats avseende resultatet i WSP:s
skyfallsmodellering och anpassning av bebyggelse inom
planområdet i händelse av en översvämning.
 Planbeskrivningen har även kompletterats med
syftesbeskrivning och resonemang kring planbestämmelsen
b1 och b2.
 Avslutningsvis har beskrivning och resonemang om
framkomlighet och tillgänglighet i händelse av en
översvämning justerats.


Dagvattenutredning (WSP 2018) har uppdaterats på s. 33-34
med text om fördröjningsvolymer.

Med anledning av Stockholm Vatten och Avfalls yttrande har
planbeskrivningen kompletterats med ett förtydligande rörande
möjligheten till maskinell tömning av hushållssopor vid hus 1, samt
fortsatt process kring möjligheten att anordna lastplats med pförbud för sophämtning intill båda byggrätterna.
Med anledning av Trafikförvaltningen, SLL:s yttrande
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har planbeskrivningen därutöver kompletterats med information om
att en utbyggnad av cykelbana utmed Hagsätravägen inte kommer
påverka körbanans bredd. Därmed förblir sektionen och
framkomligheten för bussar på Hagsätravägen densamma som idag.
Synpunkter under samråd och granskning som inte
tillgodosetts
- Sänkning av bebyggelsehöjden.
- Justering av bostadsbyggnadernas placering.
- Återplantering av träd som grönkompensationsåtgärd.
- Möjligheten att leda dagvatten till sjön Magelungen.
- Nya fritidslokaler, butiker, kontor och mötesplatser i
planförslaget.
Nedan ges svar på de synpunkter som inte kunnat tillgodoses samt
stadsbyggnadskontorets ställningstagande för varje ämnesområde.
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Sänkning av bebyggelsehöjden
Skönhetsrådet och Stadsmuseet avstyrker förslaget med hänvisning
till att sexvåningshusen är för höga i relation till den miljö som
skapas vid gatan och förhållandet till omgivande bebyggelse.
Stadsmuseet anser även att det finns risk för att negativt påverka
avläsbarheten i stadsbilden.
Stadsbyggnadskontoret anser att bebyggelsens skala fungerar på
platsen då den i stort relaterar till befintlig byggnadsskala och
höjder i området då omgivande bebyggelse ligger högre (i
terrängen). De ändringar som skett i fasaderna mot Hagsätravägen
minskar även risken för att miljön utmed gatan ska upplevas som
monoton, enahanda eller för storskalig.
Justering av bostadsbyggnadernas placering
Skönhetsrådet och Stadsmuseet bedömer att föreslagen plats är
möjlig att bebygga. Stadsmuseet anser dock att byggnaderna ej ska
placeras parallellt utmed gatan. På så vis anpassas bebyggelsen
bättre till stadsbilden.
Att orientera husen enligt Stadsmuseets önskemål står i konflikt
med möjligheten att bevara hällmarksterräng och de naturvärden
som återfinns inom planområdet. Kontoret anser att placeringen
följer omgivande bebyggelses huvuddrag – där bebyggelsen
placerats i dalgångarnas övergripande riktning.
Återplantering av träd som grönkompensationsåtgärd
Projektet har undersökt möjligheten att återplantera träd men inte
funnit några bra platser för detta inom planområdet. För att mildra
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de negativa konsekvenserna något kommer föreslagna åtgärder i
planbeskrivningen att vidtas inom planområdet.
Möjligheten att leda dagvatten till sjön Magelungen
Miljö- och hälsonämnden anser att projektet bör undersöka
möjligheten att leda dagvattnet från planområdet till den historiska
recipienten Magelungen. Staden har i dialog med ledningsägare
undersökt möjligheten att leda dagvattnet till Magelungen.
Slutsatsen är att en sådan åtgärd är tekniskt komplicerad och alltför
kostnadskrävande och inte kan bäras av projektet.
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Inkludera nya fritidslokaler, kontor och mötesplatser i planförslaget
En enskild har haft önskemål om att möjliggöra för kontors- eller
verksamhetslokaler i förslaget. Frågan har utretts i och Projekt
Fokus Hagsätra Rågsved. Den aktuella sträckningen har i
handelsanalyser inte förutsättningar för att stödja kommersiella
lokaler och av denna anledning har projektet beslutat att inte arbeta
vidare med frågan. Gällande Hyresgästföreningens synpunkt om
mötesplatser ock fritidslokaler återfinns en cykelverkstad
(cykelkök) bland byggaktörens åtaganden för mobilitetsåtgärder.
Stadsbyggnadskontorets sammanvägda
ställningstagande
Utifrån inkomna synpunkter har en huvudsaklig intressekonflikt
gällande bebyggelsens höjd identifierats. De föreslagna
sexvåningshusen anses av två remissinstanser vara för höga i
relation till den miljö som skapas vid gatan och förhållandet till
omgivande bebyggelse. Stadsbyggnadskontoret delar inte
uppfattningen att bebyggelsen blir för hög då omgivande
bebyggelse ligger högre (i terrängen). Syftet med planen är att
skapa en mer befolkad, trygg och aktiv gatumiljö.
Stadsbyggnadskontoret månar särskilt om att miljön utmed gatan
inte ska upplevas monoton. En alltför monoton eller enahanda
fasadutformning kan riskera att påverka helhetsmiljön och skalan i
förslaget negativt. För att minimera denna risk har fasad- och
sockelbearbetningar av förslaget genomförts till granskningsskedet.
Med de nya bearbetningarna är det stadsbyggnadskontorets
uppfattning att förslaget bidrar till en god boendemiljö och är
förenliga med föreslagen byggnadshöjd.
Länsstyrelsen har i plansamråd och granskning yttrat sig rörande
risken för att bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till människors
hälsa eller säkerhet, avseende risken för översvämning. Därtill
framhåller man att exploateringen inte ska innebära att
översvämningssituationen försämras någon annanstans. I
granskningen ansåg Länsstyrelsen att bestämmelser som adresserar
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översvämningsrisken var för otydligt formulerade.
Stadsbyggnadskontoret har efter granskningen kompletterat
plankartan med ytterligare bestämmelser samt förtydligat syftet med
planbestämmelserna i planbeskrivningen för att säkerställa att
marken ska bli lämplig för sitt ändamål. En diskussion mellan planoch bygglovsavdelningen har förts gällande lämpligheten och
möjligheten i att sätta en planbestämmelse (skydd mot störning m1)
som reglerar skyddsåtgärdens tekniska egenskapskrav
(dimensionering), snarare än dess funktion (att avleda vatten i syfte
att skydda bebyggelsen). Stadsbyggnadskontoret anser att
skyddsbestämmelser för diket ska utformas som ett funktionskrav
med ett tydligt och genomförbart syfte med stöd av
dagvattenutredningen. Med hänvisning till att detaljplanen prövar
markens lämplighet för bebyggelse (4 kap, 2§ PBL) är
bedömningen att bestämmelserna inte ska reglera åtgärdernas
tekniska egenskaper. Behoven kan förändras över tid och nya
tekniker utvecklas. Därmed kan en tekniskt utformad bestämmelse
visa sig vara otillräcklig för att uppnå syftet med bestämmelsen i
kommande bygglovsskede. Utöver detta vill kontoret framhålla att
den tekniska kontrollen och dokumentationen –
genomförandeprocessen av byggandet – främst regleras i 10 kapitlet
PBL. Innan startbesked kan beviljas går bygglovsavdelningens
inspektörer igenom de krav som då gäller – se exempelvis 10:23 §
PBL. Därtill gäller byggherreansvaret enligt 10:5 § samma lag.
Synpunkter om planförslagets utformning och genomförande har
åtgärdats i den omfattning kontoret bedömt vara nödvändigt och
lämpligt i syfte att marken ifråga ska bli lämplig för sitt ändamål.
I den sammanvägda bedömningen av inkomna synpunkter bedömer
stadsbyggnadskontoret att planens konsekvenser inte är större än att
de uppvägs av intresset att tillskapa bostäder i Hagsätra och
Rågsved samt att Hagsätravägen blir en mer befolkad, trygg och
aktiv gatumiljö.

Kontoret föreslår att förslag till detaljplan antas.

Anna Lina Axelsson
planchef

Erik Olsson
stadsplanerare

