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Revidering av förslag till Detaljplan för del av
fastigheten Älvsjö 1:1 längs Hagsätravägen vid
kvarteret Svedjaren i stadsdelarna Rågsved och
Hagsätra i Stockholm, dnr 2017-03225
Detaljplaneförslaget för Älvsjö 1:1 längs Hagsätravägen har under
tiden 2018-10-16 till 2018-10-30 varit utställt för granskning i
Tekniska Nämndhuset samt på www.stockholm.se/detaljplaner.
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Efter granskningen har handlingarna kompletterats med en ny
version av dagvattenutredning - skyfallsmodellering. Med
anledning av utredningarna samt för att klargöra markens
lämplighet för ändamålet bedömde kontoret under granskningen att
planbeskrivningen behövde revideras på ett antal punkter.
Revideringen består av tydliggörande och kompletterande av
plankartans bestämmelser skydd mot störning och utförande, i
händelse av en översvämning till följd av ett skyfall (100-årsregn).
Även planbeskrivningen har uppdaterats för att tydliggöra
bestämmelsernas syfte och omfattning.
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett granskningsutlåtande
daterat 2018-11-23. Utlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som
senast under granskningstiden inkommit på förslag till detaljplan för
Älvsjö 1:1 längs Hagsätravägen i stadsdelen Rågsved, Dp 201703225.
Utlåtandet finns tillgängligt i stadsbyggnadsexpeditionen och på
stadens hemsida, http:// www.stockholm.se/detaljplaner
Revideringar
I plankartan har följande tillägg/revideringar gjorts:




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

Plankartans bestämmelse om skydd mot störning - m1 har
justerats.
Plankartan har kompletterats med bestämmelsen skydd mot
störning – m2.
Plankartans bestämmelse om utförande - b1 har justerats.
Plankartan har kompletterats med bestämmelse om
utförande – b2.

Bilagor:
Granskningsutlåtande inkl. bilaga sammanställning samrådssynpunkter
Planbeskrivning- antagandehandling
Plankarta
Bilaga Dagvattenutredning (WSP rev. 2018-11-19)
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I planbeskrivningen har följande tillägg/revideringar gjorts:
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
skyfallsmodellering.
 Avsnittet har förtydligats avseende syftet med
planbestämmelsen m1 och m2, samt b1 och b2.
 Avsnittet har kompletterats med möjliga skyddsåtgärder
(svackdike) samt vilken utformning dessa bör ha för att
kunna nå syftet med planbestämmelse m1.
 Avsnittet har utifrån resultatet i skyfallsmodelleringen
kompletterats med en beskrivning av hur bebyggelsen
anpassas i händelse av en översvämning.
 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.

Planbeskrivningen har även kompletterats med ett förtydligande
rörande möjligheten till maskinell tömning av hushållssopor vid hus
1 samt med information om att en utbyggnad av cykelbana utmed
Hagsätravägen inte kommer påverka körbanans bredd.

Ärendet beräknas behandlas av stadsbyggnadsnämnden den 201812-14 för antagande.

Erik Olsson
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Sändlista
Länsstyrelsen
Hyresgästföreningen, Region Stockholm
Exploateringskontoret
Fastighetskontoret
Miljöförvaltningen
Berörd stadsdelsförvaltning (Enskede Årsta Vantör)
Trafikkontoret
Stockholm Vatten AB
Ellevio AB
AB Fortum Värme (Stockholm Exergi)
Storstockholms Brandförsvar
Rådet för funktionshindersfrågor vid stadsbyggnadsnämnden och
exploateringsnämnden
Trafikverket
Luftfartsverket
Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting
SLL Tillväxt- miljö och regionplanering
Skönhetsrådet
Stockholms Stadsmuseum
Skanova
Utbildningsförvaltningen
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Till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda (enligt
separat sändlista).
Endast brev
Sakägare enligt fastighetsförteckning
Övriga
Övriga som tidigare lämnat in skriftligt yttrande
För kännedom:
Namnberedningen
Receptionen i Tekniska Nämndhuset
Stadsbyggnadsexpeditionen
Stadsbyggnadsroteln, Stadshuset
Stadsmätningsavdelningen, Geodata-Produktion och Distribution
Stadsmätningsavdelningen, SBK SM Plangrupp

