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Förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta programarbetet
för Spångadalen (dnr 2016-02436).
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete för
Bromstensgluggen, del av Bromsten 9:2, i stadsdelen
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SAMMANFATTNING
Syftet med detaljplanen för Bromstensgluggen är att möjliggöra
cirka 800 bostäder, lokaler för centrumverksamhet, en förskola, ett
regionalt cykelstråk samt parker och en gång- och cykelbro.
Strukturen av bebyggelse, gator och parker ska bidra till att koppla
samman området med sin omgivning, samt stödja nya och befintliga
mötesplatser för de omkringliggande stadsdelarna i syfte att göra
Stockholm till en mer sammanhängande stad.
Beslut att påbörja programarbete för Spångadalen fattades av
stadsbyggnadsnämnden i maj 2016. Under våren 2018 var förslaget
på samråd, och i december 2018 redovisades programsamrådet.
Stadsbyggnadsnämnden godkände samrådsredogörelsen och
beslutade samtidigt om justeringar av förslaget. Justeringarna
innebar bland annat minskad exploatering i Rissne skogs västra
delar, att pröva ökad exploatering i andra delar av programområdet
samt en ändrad vägstruktur mellan Bromsten och Rinkeby.
Gemensamt med exploateringskontoret har konsekvenserna av att
fortsätta med programarbetet utretts med hänsyn till de justeringar
som beslutades. Kontoret föreslår att programarbetet avslutas och
ersätts med detaljplanearbete för de delar som bedöms vara
genomförbara med Bromstensgluggen som första etapp.
Programmets intentioner med att sammankoppla stadsdelarna
bedöms likväl kunna uppfyllas genom att fortsätta arbetet i separata
detaljplaner, där de justeringar som skulle göras efter
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programsamråd, bland annat att pröva en ökad exploatering, kan
arbetas in. De förutsättningar som hittills har utretts i programmet
utgör ett betydelsefullt kunskapsunderlag till detaljplaneprocessen.
Fastigheten ägs av Stockholms stad. Beslut om markanvisning för
150 bostäder till Svenska bostäder i del av Bromsten 9:2 togs i
exploateringsnämnden 2014-04-03. Exploateringsnämnden
förväntas den 17 december fatta beslut om markanvisning till
Bonava AB, Sveafastigheter Bostad AB, Svenska Hem i Bromma
AB och Åke Sundvall i Stockholm AB.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
att avsluta programarbetet för Spångadalen, samt att påbörja
planarbete för Bromstensgluggen.
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UTLÅTANDE
Syfte
Syftet med detaljplanen för Bromstensgluggen är att möjliggöra
cirka 800 bostäder, lokaler för centrumverksamhet, en förskola, ett
regionalt cykelstråk samt parker och en gång- och cykelbro till
Sundbyberg. Strukturen av bebyggelse, gator och parker ska bidra
till att koppla samman området med sin omgivning samt stödja nya
och befintliga mötesplatser för de omkringliggande stadsdelarna i
syfte att göra Stockholm till en mer sammanhängande stad.
Planen ska ta hänsyn till platsens natur- och kulturvärden och
befintlig bebyggelseskala samt ha fokus på att skapa kvalitativa
miljöer för barn och unga. Bebyggelsen ska möta upp gaturum och
parker med entréer och fönster för att bidra till mänsklig närvaro
och ge ett tydligt möte mellan privat och offentligt. Den nya
bebyggelsen föreslås komplettera det befintliga bostadsutbudets
bebyggelsetypologi för att uppnå en blandad stad med fler
valmöjligheter.
Bakgrund
Plandata

Planområdet ligger som en kil mellan Bromstens östra del och
Ulvsundavägen. Området är cirka nio hektar stort och består av
naturmark. I öster gränsar området till Ulvsundavägen, i norr
gränsar det till kuperad naturmark i Rissne skog och i väster och
söder möter området den befintliga bebyggelsen i Bromsten.
Gällande detaljplaner

Gällande detaljplan inom planområdet är Pl 7957 och större delen
av området är planlagt som park. Förlängningen av Rissnavägen,
genom planområdet, är planlagd för bussgata. Gatan är i dagsläget
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inte genomförd. Cirka tre hektar av planområdets södra del är inte
planlagt, då den tidigare varit i Försvarsmaktens ägo.

Karta som visar planområdets ungefärliga avgränsning markerat med röd
streckad linje, samt pågående detaljplaner i närområdet.

Pågående utveckling i området
Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2020-11-26, Dnr 2020-13360














Detaljplan för Spånga C öst (dnr: 2015-08656). Innehåller
ett nytt kvarter med bostäder och lokaler för
centrumverksamhet.
Detaljplan för Tora m.fl. (dnr: 2019-12560). Ändring av
detaljplan i syfte att ta bort q-bestämmelser för en gavelvägg
med ett graffitimotiv.
Detaljplan för Mälarbanan, sträckan Sundbyberg-Spånga
(dnr: 2013-20059). Planen innefattar en del av sträckan som
ska byggas ut från två till fyra spår.
Väster om planområdet pågår utvecklingen av
Bromstenstaden med cirka 2500 bostäder.
Öster om planområdet, i grannkommunen Sundbyberg,
pågår utbyggnaden av Stora Ursvik som bedöms innehålla
cirka 8000 bostäder när det är färdigbyggt 2026.
Madendalen i Sundbyberg innebär en omvandling av
Enköpingsvägen och cirka 8000-10 000 nya bostäder. För
planen har ett visionssamråd hållits.
Tvärbanan ska år 2021 vara utbyggd till Rissne centrum och
Stora Ursvik.

Markägoförhållanden

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

I översiktsplanen är området utmed Ulvsundavägen, inklusive
Bromstensgluggen, utpekat som ett stadsutvecklingsområde som
föreslås omvandlas till blandad stadsbebyggelse. Översiktsplanen
pekar även ut ett strategiskt samband mellan Bromsten och Rissne i
Sundbyberg, då det finns potential att stärka kopplingen till
tunnelbanan i Rissne samt att knyta ihop stadsdelarna.
Ulvsundavägen är utpekat som ett urbant stråk, och utmed vägen
pekas ett nytt cykelpendlingsstråk ut.
Riksintressen

Programområdet angränsar till Ulvsundavägen som är utpekat som
riksintresse för kommunikationer.
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Kommunala beslut i övrigt

Samrådsförslag för Spångadalen
Beslut att påbörja programarbete för Spångadalen fattades av
stadsbyggnadsnämnden i maj 2016. Programområdet innefattar
dalgångarna mellan Tensta, Rinkeby och Bromsten samt området
öster om Bromsten intill Ulvsundavägen. All mark inom
programområdet, cirka 57 hektar, ägs av Stockholms stad.
Programmets syfte var att studera hur Tensta, Rinkeby och
Bromsten kan kopplas samman på ett fysiskt och socialt hållbart sätt
samt pröva möjligheten för bostäder inom programområdet. I
programsamrådsförslaget föreslogs 1500-1700 bostäder i
flerbostadshus och radhus, en ny F-9 skola för 900 elever med
tillhörande idrottshall, en mindre idrottshall, tre nya och två
upprustade parker, två nya förskolor, tre nya gator, ett regionalt
cykelstråk samt en ny gång- och cykelbro. Samråd av programmet
pågick under maj och juni 2018.

Illustrationsplan som visar programförslaget.
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Redovisning av programsamråd och beslut i
stadsbyggnadsnämnden
I december 2018 redovisades programsamrådet och förslag på
justeringar av programmet. Samrådsredogörelsen visade på att
flertalet remissinstanser tillstyrker planförslaget men framför
synpunkter i sak, framför allt vad gäller miljökvalitetsnormer, hälsa
och säkerhet, kulturmiljö och behov av förskolor. Flera boende
motsätter sig fler bostäder i området och framför oro för
konsekvenserna av de nya vägarna, såsom buller, försämrad
luftkvalitet och genomfartstrafik som påverkar trafiksäkerheten.
Flera boende ser dock möjligheter för nya boendeformer som idag
saknas i stadsdelen samt ny service. Flera remissinstanser och de
flesta yttranden från boende motsätter sig bebyggelse i Rissne skog.
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Stadsbyggnadsnämnden godkände samrådsredogörelsen och
beslutade samtidigt om justeringar av förslaget. Justeringarna
innebar bland annat minskad exploatering i Rissne skogs västra
delar, att pröva ökad exploatering i andra delar av programområdet,
att Frodevägens koppling mellan Bromsten och Rinkeby skulle
förläggas längs med Ulvsundavägen istället för att korsa Rissne
skog samt att skolan skulle få en annan lokalisering för att bevara de
befintliga kolonilotterna.
Efter beslutet har stadsbyggnadskontoret arbetat med att se över
möjligheterna att arbeta in nämndens beslut i det fortsatta arbetet.
Gemensamt med exploateringskontoret har genomförbarheten och
konsekvenserna av att fortsätta med programarbetet utretts med
hänsyn till de justeringar som beslutats.

Markanvisning
Beslut om markanvisning för 150 bostäder till Svenska bostäder i
del av Bromsten 9:2 togs i exploateringsnämnden 2014-04-03.
Under hösten har exploateringskontoret i samarbete med
stadsbyggnadskontoret genomfört ett jämförelseförfarande inför
direktanvisning av de resterande 650 bostäderna i
Bromstensgluggen. Exploateringsnämnden förväntas fatta beslut om
markanvisning till Bonava AB, Sveafastigheter Bostad AB,
Svenska Hem i Bromma AB och Åke Sundvall i Stockholm den 17
december 2020. Markanvisningen är en förutsättning för att
planarbetet ska påbörjas.
Nuvarande förhållanden
Stadsbild

Bromsten är till största delen ett småhusområde, men där finns
också inslag av flerbostadshus. Karaktären är brokig med tillägg
från olika tidsepoker. I Bromsten är byggnaderna oftast placerade
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en bit in på tomten vilket gör att trädgårdarna möter upp gatorna.
Detta ger en lummig karaktär men kan också bidra till att
gaturummet upplevs otryggt. Sparade naturområden finns ofta
insprängda mellan tomterna och kan därför upplevas som privata. I
Bromsten finns ett organiskt gatunät som följer de naturliga
höjdskillnaderna. Stadsdelen upplevs svår att orientera sig inom då
gatorna är lika till utseendet och det är svårt att läsa av vilka stråk
som leder till målpunkter som centrum, parker eller andra
stadsdelar.
Kulturmiljö

Inför arbetet med programmet utfördes en arkeologisk utredning
etapp 1. Utöver de tidigare kända fornlämningar som utgörs av
gravfält, påträffades tre boplatslägen inom planområdet för
Bromstensgluggen. Inom dessa platser bedöms det kunna finnas
fornlämningar som inte är synliga ovan mark.
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Trafik och kollektivtrafik

Det finns i nuläget brister i kopplingarna mot Sundbybergs kommun
som ligger på östra sidan av Ulvsundavägen. Tillgång till
spårbunden kollektivtrafik finns genom pendeltåg vid Spånga
station och tunnelbanans blå linje vid Rissne, Rinkeby och Tensta.
Tillgängligheten till spårbunden kollektivtrafik är dock helt
beroende av att barriärerna i form av större trafikleder kan
överbryggas med goda gång- och cykelförbindelser till stationerna
och att befintliga gång- och cykelförbindelser stärks.
Miljö

Planområdet är kraftigt bullerstört från Ulvsundavägen där
områdena närmast vägen har bullernivåer över 75 dBA ekvivalent
ljudnivå. Det finns inga misstänkta förorenade områden enligt
länsstyrelsens databas för förorenade områden.
Ekologi

I skogsområdet norr om Bromstensgluggen finns höga naturvärden.
De högsta naturvärdena här består av ett parti med gammal barrskog
med tall, gran och asp. Bromstensgluggens norra del upptas till stor
del av före detta åkermark med stort inslag av buskar. För ett flertal
arter är barriärerna för kraftiga mellan området och
omkringliggande områden för att arter ska kunna spridas. Inom
ramen för programmet för Spångadalen genomfördes en
artinventering med fokus på fåglar, groddjur och fladdermöss. I ett
dagvattendike i Bromstensgluggens södra del påträffades ett stort
antal individer av mindre vattensalamander. Den lokala
populationen bedöms vara livskraftig, men troligen isolerad från
andra kända leklokaler för groddjur i närområdet. Vid inventeringen
av fladdermöss noterades fyra arter, vilket medför att området anses
vara mindre artrikt.

Tjänsteutlåtande
Dnr 2020-13360
Sida 7 (14)

Vattenfrågor

Områdets recipienter är idag utsatta av föroreningar från stora
avrinningsområden och har eftersatt ekologisk samt kemisk status
vilket ställer krav på rening av dagvatten vid exploatering.
Ledningarna som leder bort dagvatten från planområdet bedöms
vara under mycket hög belastning. Enligt skyfallskarteringen finns
det risk för stående vatten vid ett 100-års regn inom delar av
Bromstensgluggen.
Riskfrågor

Ulvsundavägen är en utpekad primär transportled för farligt gods.
Det innebär att risker behöver undersökas för utveckling av området
inom 150 meter från vägen samt att riskreducerande åtgärder
kommer att krävas för bebyggelse som placeras inom 75 meter från
vägen. Inom 30 meter från vägen bör ingen bebyggelse placeras
men ytan kan användas för icke stadigvarande vistelse, såsom
parkering.

Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2020-11-26, Dnr 2020-13360

Service, idrott och kultur

Vid Bromstenplan, cirka 800 meter fågelvägen från planområdet,
finns ett lokalt centrum med livsmedelsbutik och restaurang. I
Rinkeby, cirka en kilometer fågelvägen från planområdet, finns
service i form av livsmedelsbutik, restauranger, biliotek,
vårdcentral, idrottshall och bollplan med mera.
Teknisk försörjning

Då planområdet är oexploaterat kommer den tekniska
infrastrukturen att behöva byggas ut när planförslaget genomförs.
Det kan finnas underjordiska anläggningar i eller i anslutning till
planområdet som behöver beaktas under planarbetet.
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Planförslaget

Illustrationsplan som visar en skiss på hur nya kvarter, gator och parker kan
placeras.

Förslaget innehåller cirka 800 bostäder i flerbostadshus i fyra till
sex våningar, lokaler för centrumverksamhet, en friliggande
förskola, ett regionalt cykelstråk samt parker och en gång- och
cykelbro. Strukturen av bebyggelse och gator utformas för att stödja
befintliga och nya gemensamma mötesplatser och målpunkter. Två
nya gator som kopplar till den befintliga strukturen i Bromsten
föreslås på strategiska platser för att stärka viktiga stråk och rörelser
genom området. Rissnavägen förlängs österut och kopplar ihop
Bromsten och Rissne via en gång- och cykelbro över
Ulvsundavägen. Frodevägen förlängs norrut och fungerar som
områdets ryggrad. Utifrån den leder lokalgator som angör de nya
kvarteren.
Inom Bromstensgluggen finns behov av nya parker. I
programarbetet för Spångadalen förslogs tre nya parker inom
Bromstensgluggen. En naturpark intill Rissne skogs sydvända
skogsbryn, ett parktorg av hårdgjord karaktär och en aktivitetspark
längst i söder. Både parktorget och aktivitetsparken ska kunna
översvämmas för att hantera intensiva regn och ska därför vara
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nedsänkta i förhållande till omgivande bebyggelse. Programmets
föreslagna parkstruktur kommer att ligga till grund för planarbetet,
men ska studeras vidare under planprocessen.
Längs med Ulvsundavägen föreslås ett regionalt cykelstråk och
parallellt med det föreslås en ny gata som ligger på en lägre nivå än
bostadsgårdarna och lokalgatorna. Höjdskillnaderna gör att det
skapas ett bullerskydd mot Ulvsundavägen och att infarter till
underbyggda garage smidigt kan angöra mot den nya vägen.
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En förskola med sex avdelningar föreslås placeras friliggande i
närheten av parken och skogen. En fristående förskola bedöms som
lämpligt för att hålla nere skalan vid mötet med den lägre
bebyggelsen i Bromsten samt parken och skogen. Aktivitetsparken i
söder kan kombineras med en idrottshall om det finns behov, vilket
ska studeras vidare under planarbetet.
Bebyggelsen ska möta upp gaturum och parker med entréer och
fönster för att bidra till mänsklig närvaro och ge ett tydligare möte
mellan privat och offentligt. Bebyggelsen ska placeras på ett sätt
som stärker de offentliga rummen och gör dem trivsamma att vistas
i. Tillkommande bebyggelse föreslås anpassas till topografin så att
landskapets naturliga former även i framtiden är avläsbara. Intill
befintlig bebyggelse ska skalan anpassas så att stadsdelarnas
karaktär fortsatt ska framträda med hänsyn till deras arkitektoniska
värden, samt för boendekvaliteter såsom dagsljus och utsikt. I
byggnaderna intill korsningen av Rissnavägen och Frodevägen
finns goda möjligheter för lokaler i bottenvåningarna då platsen blir
en lokal knutpunkt där många rörelser sammanstrålar.
Gestaltningsfrågor såsom mått på byggnadskroppar, taklandskap,
färgskala, materialval, balkonger med mera kommer att utredas
vidare under detaljplaneskedet.

Sektionen visar föreslagna byggnader i grått och befintliga byggnader i vitt, samt
föreslagen gång- och cykelbro över Ulvsundavägen. Sektionen ska ses som ett
principexempel på bebyggelsens höjder och placering.
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Planförslagets konsekvenser
En växande stad
Bostadsförsörjning

Förslaget innehåller cirka 800 bostäder vilket är ett betydande
bidrag till att nå stadens bostadsmål. Genom en väl utformad
bebyggelse bedöms förslaget kunna skapa goda boendemiljöer med
närhet till natur och grönska. Flerbostadshus kompletterar
Bromstens bostadsutbud som till största del utgörs av småhus.
Näringsliv och kompetensförsörjning

I korsningen av Frodevägen och Rissnavägen föreslås lokaler för
centrumändamål i bottenvåningarna på husen, både för att stärka
närvaron i stadsrummet och för att platserna bedömts lämpliga
utifrån strukturens upphov till rörelser. De nya bostäderna kan bidra
till ökat underlag för handel i de intilliggande områdena.
Kulturmiljö i en växande stad
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En arkeologisk utredning etapp 2 (utredningsgrävning) behöver
genomföras för de boplatser som påträffats under den tidigare
utförda arkeologiska utredningen, för att bedöma om dessa objekt
utgör fornlämningar eller inte.
En sammanhängande stad
En socialt sammanhållen stad

Barnkonsekvenser
Under programarbetet för Spångadalen studerades
programförslagets konsekvenser för barn i området, som en andra
del av den integrerade barnkonsekvensanalysen som påbörjades
våren 2018. Den sammantagna bedömningen var då att
programförslaget generellt skulle förbättra barns situation inom
samtliga områden.
Jämställdhet
Planen möjliggör för bättre gång- och cykelkopplingar mellan
Bromsten och omkringliggande stadsdelar, vilket ökar
tillgängligheten till de olika kollektivtrafikslagen som finns i
respektive område. En ökad tillgänglighet samt bättre och tryggare
kopplingar till kollektivtrafik är särskilt positivt för kvinnor då
statistik visar på att de nyttjar kollektivtrafiken i större utsträckning
än män.
Trygghet
Genom att placera ny bebyggelse i kanten av offentliga rum, såsom
parker och vägar, samt planera för framsidor och entréer mot dem
ges förutsättningar för ögon på platsen vilket bidrar till trygghet.
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Rissne skog, som särskilt pekats ut som en otrygg plats inom
planområdet, har möjlighet att upplevas tryggare som en följd av
planen.
Trafik och mobilitet

En utveckling inom Bromstensgluggen, med ny bebyggelse och en
ny bro över Ulvsundaleden, har potential att knyta samman
stadsdelarna i omgivningen samt stärka kopplingen till tunnelbanan
i Rissne i Sundbyberg. Gång- och cykelkopplingen har potential i
att bli en tydlig och gen koppling, som med bebyggelse och
omhändertagna offentliga platser kan upplevas trygg att röra sig
utmed. Bron innebär även att kollektivtrafikläget förbättras avsevärt
för boende i omgivningen. Planen möjliggör även en cykelväg
utmed Ulvsundavägen, som utgör en del i det cykelpendlingsstråk
som i framtiden planeras förlängas norrut mot Kista. Denna
förbindelse har stor potential att bidra till ökad cykling i området då
den knyter samman bostadsområden med stora arbetsplatskluster
både i norr och söder.
God offentlig miljö
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Arkitektur och gestaltning
Tillkommande bebyggelse föreslås anpassas till befintlig topografi

så att landskapets naturliga former kan läsas av även i framtiden.
Intill befintlig bebyggelse anpassas skalan för att harmoniera i
stadsbilden och för att ta hänsyn till de befintliga byggnadernas
boendekvaliteter såsom dagsljus och utsikt. Den nya bebyggelsen
ska vända framsidorna mot de offentliga rummen genom att entréer
och fönster placeras mot gatorna på en höjd som ger kontakt med
gatan.
Kulturliv, idrott och rekreation

I förslaget ingår en aktivitetspark, och eventuellt en mindre
idrottshall, vilket ger förbättrade möjligheter till idrotts- och
rekreationsmöjligheter i området. Förslaget innebär även tydligare
kopplingar till Rissne skog, och fler bostäder i skogens omgivning
kan göra att den upplevs tryggare att vistas i, vilket innebär
möjligheter för fler att vilja använda skogen som
rekreationsområde.
En klimatsmart och tålig stad
Grön och vattennära stad

Andelen grönytor inom planområdet minskar i och med ett
genomförande av detaljplanen. Tillgången till grönytor för boende i
närområdet kommer fortsatt av vara god i relation till resten av
staden. Strukturen som föreslås innebär en ökad tillgänglighet till
park och naturmark. Detaljplanen möjliggör att kvaliteten kan höjas
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på befintliga ytor och en större variation på platser och parker kan
skapas.
ESBO-sambandets norrgående sträckning mot Igelbäckens
kulturreservat kan redan idag anses svagt, och kommer i sig inte att
försämras avsevärt med förslaget, med anledning av att huvuddelen
av Rissne skog bibehålls och bebyggelse lokaliseras söder om
skogen. I det fortsatta detaljplanearbetet ska möjliga skyddsåtgärder
för fåglar, groddjur och fladdermöss studeras vidare.
Föreslagen struktur bedöms ge möjlighet att anlägga
dagvattenåtgärder som kan ge en tillfredställande rening utifrån
Stockholms stads åtgärdsnivå för dagvatten.
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Klimat, miljö, hälsa och säkerhet

Bullernivåerna från Ulvsundavägen bedöms kunna hanteras och en
god boendemiljö kan därmed skapas på platsen. Den nya
bebyggelsen längs med vägen kommer att fungera som ett skydd
mot bullerkällan och förbättra förutsättningarna för området
innanför. Bebyggelsen placeras så att bebyggelsefri zon på 30 meter
kommer att lämnas mot Ulvsundavägens vägkant, då den är utpekad
som primärled för farligt gods. För bebyggelse som placeras mellan
25–70 meter från vägkanten kommer en riskutredning att behöva tas
fram och skyddsåtgärder kommer att krävas.
Vid nuvarande höjdsättning bedöms inga ras- eller skredrisker
förekomma inom området. Kontoret bedömer att
skyfallsproblematiken inom planområdet kan hanteras
tillfredställande genom att skapa förutsättningar för lösningar som
till exempel översvämningsbara ytor i form av parker eller torg.
Teknisk försörjning

Den tekniska infrastrukturen kommer att behöva byggas ut när
planförslaget genomförs, och vissa befintliga ledningar inom eller i
anslutning till området kan komma att behöva flyttas.
Planprocess
Process

Planarbetet genomförs med standardförfarande och nästa tillfälle
som ärendet redovisas för stadsbyggnadsnämnden blir vid
ställningstagande efter plansamråd.
Tidigare ställningstaganden i ärendet

Beslut att påbörja programarbete för Spångadalen fattades av
stadsbyggnadsnämnden i maj 2016. Under våren 2018 var
programmet på samråd. Programsamrådsredogörelsen godkändes
vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde i december 2018, och
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nämnden beslutade samtidigt om ett antal justeringar av
programförslaget.
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande
inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i
6 kap. miljöbalken att en miljöbedömning behöver göras. Underlag
till undersökningen om betydande miljöpåverkan ska inhämtas från
Stadsmuseet, miljöförvaltningen och Storstockholms brandförsvar.
Tidplan
Om erforderligt underlag för detaljplanens framtagande levereras
enligt uppsatt projekttidplan samt att det under planprocessen inte
tillkommer eller uppdagas nya omständigheter, som inte kunnat
förutses, förväntas följande tidplan:
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Samråd
Granskning
Antagande

mars 2022
september 2023
januari 2024

Planavtal
Planavtal ska tecknas med de byggaktörer som har markanvisningar
inom planområdet för att täcka kontorets kostnader i samband med
upprättande av detaljplanen.
STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
En utveckling inom Bromstensgluggen innebär ett betydelsefullt
tillskott av bostäder och kompletterar Bromstens bostadsutbud som
till största del utgörs av villor och radhus. Nya bostadskvarter, gator
och parker bildar en struktur som ger möjlighet att skapa en mer
sammanhängande stad i enlighet med översiktsplanen och
programförslaget för Spångadalen. Ett gent och tydligt gång- och
cykelstråk mellan Bromsten och Rissne kopplar samman områdena
och gör att kollektivtrafikläget för boende i omgivningen förbättras
avsevärt. Samtidigt finns potential att projektet i helhet kan bidra till
att lyfta och stärka de befintliga gemensamma mötesplatserna och
skapa nya som kompletterar dessa.
Syftet med programarbetet för Spångadalen var att studera hur
Tensta, Rinkeby och Bromsten kan kopplas samman på ett fysiskt
och socialt hållbart sätt samt pröva möjligheten för bostäder inom
programområdet. Till samrådet av programmet utreddes en stor
andel viktiga sakfrågor och förutsättningar, och ett övergripande
strukturförslag togs fram. Efter programsamrådet beslutade
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stadsbyggnadsnämnden om ett antal justeringar av strukturen i
programförslaget.
Programmets intentioner med att sammankoppla stadsdelarna
bedöms likväl kunna uppfyllas genom att fortsätta arbetet i separata
detaljplaner, där de justeringar som skulle göras efter
programsamråd, bland annat att pröva en ökad exploatering, kan
arbetas in. De förutsättningar som hittills har utretts i programmet
utgör ett betydelsefullt kunskapsunderlag till detaljplaneprocessen.
De detaljplaner som föreslås startas är Bromstensgluggen som en
första etapp och sedan även en ny skola vid Spångadalen. Genom
att fortsätta med enskilda detaljplaner kan intentionerna i
programmet att koppla samman stadsdelar ändå tillskapas. I
samband med att detaljplanen för Bromstensgluggen startar
bedömer kontoret att det är lämpligt att avsluta programarbetet.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
att avsluta programarbetet för Spångadalen, samt att påbörja
planarbete för Bromstensgluggen.
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