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SAMMANFATTNING
Planförslaget syftar till att möjliggöra uppförande av ca 100
hyresrätter enligt Stockholmshusprojektet utmed Hagsätravägen i
Hagsätra och Rågsved. Marken ägs av Stockholms stad och
markanvisades 2017-04-06 till AB Stockholmshem. Syftet med
planen är att med stöd av två huskroppar om sex våningar med
tydliga huvudentréer, fönster, sockelvåning och förgårdsmark mot
gata skapa en mer befolkad, trygg och aktiv gatumiljö.
Byggnadernas placering och typologi anpassas till den omgivande
terrängen samt till översvämningsriskerna i händelse av ett skyfall
(100-årsregn). Förslaget överensstämmer med översiktsplanens
intentioner om att förtäta och komplettera befintliga strukturer i
projekt Fokus Hagsätra Rågsved.

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

Planförslaget var på samråd under våren 2018. Efter samrådet
kompletterades förslaget med bestämmelser rörande anpassning av
bebyggelsen i händelse av en översvämning. Inför granskningen
bearbetades även husfasaderna och förslaget omarbetades med
Bilageförteckning: Planbeskrivning, Plankarta, Granskningsutlåtande (GDPR
version)
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markförlagd parkering. En ny dagvattenutredning samt en
skyfallsmodell arbetades fram.
Efter granskning har två huvudsakliga intressekonflikter
identifierats. Den första rör förslagets byggnadshöjd, vilken anses
vara för hög. Förslagets fasader har bearbetats och åtgärder vidtagits
för att få husen att upplevas mindre höga. Den andra konflikten rör
länsstyrelsens yttrande kring markens lämplighet för bebyggelse
med avseende på översvämningsrisken. Bestämmelser som reglerar
skydd i planen har justerats och utformats som funktionskrav med
stöd av dagvattenutredningen, samt genom reglering av färdig
golvnivå, att källare ej får anordnas, och att skyfallsvatten ska ledas
mot gata.
I den sammanvägda bedömningen av inkomna synpunkter bedömer
stadsbyggnadskontoret att planens konsekvenser inte är större än att
de uppvägs av intresset att tillskapa bostäder utmed Hagsätravägen.
Stadsbyggnadskontoret föreslår stadsbyggnadsnämnden att anta
förslaget till detaljplan.
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UTLÅTANDE
Syfte
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.
Bakgrund
Plandata

Planområdet är lokaliserat utmed Hagsätravägen, vid gränsen
mellan stadsdelarna Rågsved och Hagsätra, inom fastigheten Älvsjö
1:1 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 läge markerat i rött.
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Gällande 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.
Pågående detaljplan i området

Närmaste pågående detaljplan återfinns i södra Rågsved dnr 201704553, område vid Bjurbäcken, ca 800 meter söder om
planområdet. Detaljplanen omfattar ca 340 bostäder, varav 120
utgör Stockholmshus, och 220 bostadsrätter.
Markägoförhållanden

Marken inom planområdet ägs av Stockholms stad.
Övergripande beslut och styrande dokument
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 fokusområden 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.
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Riksintressen

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.
Projekt Fokus Hagsätra Rågsved

För att få genomförandekraft i stadsbyggandet pekar
översiktsplanen ut ett antal fokusområden i ytterstaden. Hagsätra
Rågsved utgör ett sådant fokusområde och har stora
stadsutvecklingsmöjligheter. Stadsdelen ska kompletteras med nya
bostäder, verksamheter, service och kultur och lokala kvaliteter som
ska tillvaratas. Ny bebyggelse placeras i första hand i
kollektivtrafik- och centrumnära lägen, på markparkeringar och
längs befintliga gator. Tillgängligheten till omgivande
naturområden och stadsdelar behöver förbättras. 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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Kommunala beslut i övrigt

I Stockholms stads budget 2018 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.
Stadsbyggnadsnämnden godkände den 16 juni 2017
startpromemorian för planläggning av cirka 100 lägenheter inom
rubricerat planområde.
Nuvarande förhållanden
Natur, mark och vegetation

Hagsätravägen omges av kuperad naturmark, mestadels på
hällmark. Blandskogen väster om Hagsätravägen har identifierats
som ett naturvärdesobjekt med ett påtagligt naturvärde. I skogen
öster om vägen återfinns blandskog delvis på hällmark.
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Detaljplaneområdet enligt röd streckad linje.
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Stadsbild och kulturmiljö

Lågpunkten i planområdet utgörs av Hagsätravägen. Trottoar,
gräsytor och lägre vegetation skapar en mindre buffertzon mellan
gatan och omgivande naturmark. Utmed Hagsätravägen löper en
längsgående kantstensparkering.
Rågsved är en karaktäristisk tunnelbanestad som byggdes ut
1953 – 1957 i samband med tunnelbanans förlängning. Rågsved har
en svårbemästrad topografi vilket fick till följd att bebyggelsen
uppfördes på de längsgående höjdryggarna i landskapets riktning
kring Hagsätravägen. Den befintliga bebyggelsen har i hög grad
anpassats till omgivande naturmark, en kvalité som är tydlig i denna
typ av 50-talsbebyggelse.
Trafik och kollektivtrafik

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. Till Hagsätra
tunnelbanestation är det ca 700 meter gångväg från norra delen av
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planområdet. Älvsjö pendeltågstation ligger ca 2,5 kilometer från
planområdet.
Närmaste busshållplats återfinns vid Hardemogatan, ca 300 meter
från planområdet med bussförbindelse till Högdalen och Älvsjö.
Gång- och cykeltrafik
Utmed Hagsätravägen sker cykling i blandtrafik där hastigheten är
50 km/h. Ca 500 meter från planområdet löper Rågsvedsvägen med
huvudcykelstråk i riktning mot Stockholm innerstad. Utmed
Magelungsvägen löper ett regionalt cykelpendlingsstråk.
Vattenfrågor
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Planområdet 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. Dagvattnet leds via Hagsätravägen i ledningar
norrut.
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.
Översvämningsrisk
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 100-årsregn.
Riskfrågor

Markföroreningar
En miljöteknisk markundersökning utmed Hagsätravägen har
genomförts. 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 innehålla
förhöjda föroreningshalter. En förenklad riskbedömning har
genomförts och sammantaget bedöms dessa halter inte utgöra någon
risk för hälsa eller miljö. Utifrån nuvarande och planerad
markanvändning bedöms därför inget ytterligare åtgärdsbehov
föreligga.
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Trygghet, jämställdhet och barnperspektiv

Mellan 2016 – 2017 gjordes en socialt värdeskapande analys (SVA)
för stadsdelarna Hagsätra och Rågsved. Syftet med analysen var att
öka kunskapen om stadsdelarna ur ett socialt perspektiv. Där
konstateras att Rågsved är en typisk perifer tunnelbaneförort vilken
domineras av hyresrätter och har en lägre medelinkomst och
utbildningsnivå än stadens snitt. Hagsätravägen pekas särskilt ut
som ett otryggt stråk i webenkäten Bästa platsen.
Trygghetsmätningen i Stockholms stad visar att det finns en
överrepresentation av både 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.
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Buller

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.
Service, idrott och kultur

I korsningen Hagsätravägen/Sköllerstagatan, ca 100 meter söder om
planområdet återfinns centrumet Axet, med vissa servicefunktioner.
Rågsveds torg återfinns 500 meter från planområdet och Hagsätra
centrum ligger inom 700 meter från planområdet.
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.
Teknisk försörjning

El-, och telenät finns i gata, liksom vatten-, spill- och
avloppsledningar.
Planförslaget
Övergripande beskrivning

Förslaget möjliggör ca 100 hyresrättslägenheter (enligt
Stockholmshusprojektet) i två nya huskroppar (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
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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.

Perspektiv av förslaget, vy utmed Hagsätragatan mot söder (bild
Nyréns).
Byggnadernas placering, utformning och gestaltning

Entréer ska placeras 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 ger förgårdsmarken ett grönt inslag till
gatumiljön med möjlighet till gemensamma vistelseytor för de
boende. För hus 1 ska bottenvåning mot gata utformas så att minst
hälften av bostadsenheterna får tillhörande terrass/balkong och
trappa i syfte att bidra till ett aktivt stadsliv och öka upplevelse av
trygghet utmed gatan.
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Hus 1

Hus 2
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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 samt omgivande hällmarksterräng regleras med
planbestämmelse. 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. Kvarvarande allmän plats inom planområdet ska
fortsatt ha naturmarkskaraktär.
De två södra trapphusenheterna av hus 2 kommer att förskjutas 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.
Bottenvåningen på hus 1 kommer att 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 kuperad 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 husens riktning övergripande följer den befintliga
bebyggelsens. Planförslaget anpassas till områdets karaktärsdrag
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.

Föreslagen bebyggelse, hus 2, till vänster i sektionen, visar förslaget i
förhållande mot befintlig bebyggelse i kv. Fallbrickan, till höger i bild (bild
Nyréns).
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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 skapa
ett inslag av horisontalitet i fasaden vilket välbehövligt får husen att
upplevas mindre höga.
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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 (bild Nyréns).
Trafik, mobilitet och parkering

För Hagsätravägen föreslås 15 parkeringsplatser på mark uppdelade
i två delar, varav två i ett första skede avsätts till bilpool. 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. Parkeringstalet uppgår till 0,15
parkeringsplatser per lägenhet.
Aktuellt planförslag är ett av flera Stockholmshusprojekt som är en
del av Pilotprojekt mobilitet för Stockholmshusen där avsteg görs
från stadens gällande riktlinjer för anläggande av parkeringsplatser
vid nyproduktion av bostäder. Byggaktören kommer 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
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resurseffektivt och hållbart än idag. Som en del i åtagandet ingår en
aktiv uppföljning av resultatet.
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 ”cykelkök”, en plats där man kan reparera sin
cykel. Det ska finnas möjlighet att både ställa cyklar i cykelställ ute
i närheten av sin egen gårdsentré, och inomhus i gatunivå.
Hagsätravägen är den enda vägen som går genom planområdet. All
angöring till bebyggelsen sker via Hagsätravägen. 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.
Planförslagets konsekvenser
En växande stad
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Bostadsförsörjning

Förslaget bedöms medföra positiva konsekvenser för
bostadsförsörjningen då området kompletteras med nya bostäder
som genom sin placering och utformning skapar en befolkad, trygg
och aktiv gatumiljö i en del av staden som tidigare varit utpekad
som otrygg. Planen skapar en god boendemiljö för både boende
inom planområdet och stadsdelen i stort.
Kulturmiljö i en växande stad

Bebyggelsen i planförslaget har orienterats i enlighet med de
övergripande principer som Rågsved och Hagsätra utformades efter
där bebyggelsen placerats på höjderna i sprickdalarnas riktning. I
likhet med omgivande bebyggelse ska planförslaget utformas med
liknande karaktärsdrag så som sadeltak och grön förgårdsmark. Till
de negativa effekterna hör att de föreslagna husen är högre än
omgivande lamellhusbebyggelse vilket kan få som konsekvens att
läsbarheten i den ursprungliga stadsbilden minskar.
En sammanhängande stad
En socialt sammanhållen stad

En socialt värdeskapande analys (SVA) för stadsdelarna Hagsätra
och Rågsved ligger till grund för de generella kvaliteter och mål
som projektet arbetat mot. På så vis synliggörs konsekvenserna för
barn och unga, män och kvinnor (jämställdhetsanalys) ur ett socialt
hållbarhetsperspektiv.
Trafik och mobilitet

Aktuellt planförslag är ett av flera Stockholmshusprojekt som är en
del av Pilotprojekt mobilitet för Stockholmshusen (2018). Detta
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medför att gång-, cykel- och kollektivtrafikåtgärder prioriteras
framför tillgång till bil.
God offentlig miljö
Arkitektur och gestaltning

Stockholmshusen 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. Förslagets påverkan på
upplevelsen av den offentliga miljön bedöms bli positiv.
Kulturliv, idrott och rekreation

Planförslaget bibehåller och förstärker befintliga stråk mellan
Rågsved centrum och Hagsätra IP genom att en tidigare öde gata
bebyggs, vilket bedöms som positivt för möjligheten att utöva idrott
och rekreation i området.
En klimatsmart och tålig stad

Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-12-06, Dnr 2017-03225

Grön och vattennära stad

Boendemiljöerna i planförslaget placeras så att de skyddas från
insyn och trafikbuller från Hagsätravägen. Målsättningen med
planen är bevara befintlig hällmarksterräng och träd så nära som
möjligt intill föreslagen bebyggelse. På så vis ges förutsättningar för
högkvalitativa gröna boendemiljöer. Planförslaget innebär dock ett
visst ianspråktagande av värdefulla naturvärden i skogsområdena
väster och öster om Hagsätravägen. Sammantaget är bedömningen
att planförslaget medför små till måttliga negativa konsekvenser på
habitatnätverket i området.
Kompensationsåtgärder för påverkan på naturvärden har
identifierats och avses genomföras i samband med husens
uppförande.
Klimat, miljö, hälsa och säkerhet

Miljökvalitetsnormen
Planförslaget bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå
miljökvalitetsnormerna för vatten eftersom näringsämnen eller
förorenande ämnen som planförslaget medför endast är marginella.
Buller
Med genomgående lägenheter med tillgång till en ljuddämpad sida
på motsatt fasad från Hagsätravägen sett kan goda ljudförhållanden
skapas där 55 dB(A) innehålls. Uteplats för respektive hus kan
anordnas på baksidan sett från Hagsätravägen där riktvärdet 70 dBA
maximal ljudnivå innehålls.
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Skyfall och översvämningsrisk
Den främsta översvämningsrisken i planförslaget är skyfallsvatten
som rinner mot bebyggelsen från omgivande högre naturmark vid
ett skyfall (100-årsregn). Genom att avleda skyfallsvattnet
exempelvis via svackdiken runt fastigheterna samt magasinera
vatten på bostadsgårdarna kan denna risk hanteras. Vattnet leds ned
mot Hagsätravägen och ansamlas i en lågpunkt strax norr om hus 1.
Skyfallsmodelleringen visar på att översvämningsrisken nedströms
inte ökar i varken utbredning eller djup med vidtagna åtgärder för
den föreslagna exploateringen.
Teknisk försörjning

Planförslaget medför inga konsekvenser för den tekniska
infrastrukturen utöver den nödvändiga utbyggnadens försörjning.
Planprocess
Process
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Planen är framtagen med standardförfarande.
Planförslaget sändes ut på samråd 2018-05-08 - 2018-05-31. Under
samrådet inkom 20 yttranden. Under samrådet hölls öppet hus i
Rågsveds Nya Folkets Hus i Rågsved och planförslaget ställdes ut
på Folkets Hus, Stadsdelsförvaltningen och i Tekniska nämndhuset.
Under samrådet inkom synpunkter om att bebyggelsen ansågs för
hög, och därmed riskerade påverka gatumiljön och avläsbarheten i
stadsbilden negativt. Länsstyrelsen yttrade sig rörande risken för att
bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller
säkerhet, avseende risken för översvämning, framkomligheten för
räddningsfordon, samt eventuella markföroreningar. Flera
remissinstanser framhöll att möjligheten till trädplantering som
kompensationsåtgärd skulle utredas. Flera remissinstanser var
positiva till att tryggheten i gaturummet adresseras i förslaget.
Granskning av planen skedde 2018-10-16 - 2018-10-30. Under
granskningen inkom 10 yttranden. Inkomna synpunkter föranleder
följande revideringar av planförslaget efter granskning:




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
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.
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Plankartan har kompletterats med två nya bestämmelser om
utförande (b2) och skydd mot störning (m2) för att
säkerställa markens lämplighet för bostäder och minimera
risker för översvämning vid ett skyfall (100-årsregn).
Dagvattenutredningen har uppdaterats på s. 33-34 med text
om fördröjningsvolymer.

Justeringarna bedöms inte medföra behov av nytt
granskningsförfarande.
Samlade synpunkter
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En huvudsaklig intressekonflikt har identifierats och rör förslagets
byggnadshöjd, vilken anses vara för hög i relation till den miljö som
skapas vid gatan och förhållandet till omgivande bebyggelse.
Förslagets fasader har bearbetats genom nya färgval samt en
kombination av 2- och 3-luftsfönster, vilka skapar ett inslag av
horisontalitet vilket välbehövligt får husen att upplevas mindre
höga. Kontoret bedömer att de vidtagna åtgärderna bidrar till
uppfyllande av planens syfte och skapar en attraktiv gatumiljö.
Utöver detta har länsstyrelsens yttrande kring planens utformning
av skyddsåtgärder och utformningsbestämmelser för att marken ska
anses lämplig för bebyggelse med avseende på översvämningsrisken hanterats. Stadsbyggnadskontoret anser att skyddsåtgärden
ska utformas som ett funktionskrav med ett tydligt och
genomförbart syfte med stöd av dagvattenutredningen. Genom detta
förtydligande samt kompletteringar av plankartan med
bestämmelser om reglering av färdig golvnivå, att källare ej får
anordnas samt att skyfallsvatten ska ledas mot gata, anser kontoret
att bebyggelsen blir lämplig med hänsyn till risken för
översvämning.
Behovsbedömning
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande
inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas
i plan- och bygglagen (2010) 4 kap 34 § eller miljöbalken 6 kap
11 § att en miljöbedömning behöver göras. Underlag till
behovsbedömningen har inhämtats från Stadsmuseet,
miljöförvaltningen och Storstockholms brandförsvar och har
samråtts med länsstyrelsen.
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
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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 de att exploateringen inte ska innebära att
översvämningssituationen försämras någon annanstans. I
granskningsskedet ansåg länsstyrelsen att bestämmelser som
adresserar 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 tillämpas och 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
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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 utmed Hagsätravägen,
vilket bidrar till att gatan blir en mer befolkad, trygg och aktiv
gatumiljö.
Stadsbyggnadskontoret föreslår stadsbyggnadsnämnden att anta
förslaget till detaljplan.
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