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SAMMANFATTNING
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av sex radhus
inom fastigheten Kopplingsboxen 26. Radhusen ska ges en lämplig
placering och utformning avseende skala och gestaltning i
förhållande till omgivande bebyggelse- och gatumiljö i Hökmossens
småhusområde. Planförslaget ska bidra till att aktivera gaturummet
genom placering av entréer och förgårdsmark mot gatan.
Planförslaget ska utformas med hänsyn till områdets karaktär och
kulturhistoriskt värdefulla miljö. En kulturmiljöanalys samt
antikvarisk konsekvensbedömning kommer att ligga till grund för
planförslagets utformning. Frågor om buller, vibrationer, markmiljö
och dagvatten ska även utredas under planprocessen.
Fastigheten Kopplingsboxen 26 är bebyggd med en kontors- och
verkstadsbyggnad i en våning från 1940-talet som rivs vid ett
genomförande av detaljplanen. Fastigheten ägs av Stockholms stad
och är upplåten med tomträtt till Evolv Kopplingsboxen AB.
Avsikten är att byggaktören ska friköpa fastigheten. Marken
markanvisades för bostäder till byggaktören den 25 april 2019.
Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
om att planarbete kan påbörjas.

Bilagor: Inga bilagor
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UTLÅTANDE
Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av sex radhus
inom fastigheten Kopplingsboxen 26. Radhusen ska ges en lämplig
placering och utformning avseende skala och gestaltning i
förhållande till omgivande bebyggelse- och gatumiljö i Hökmossens
småhusområde. Planförslaget ska bidra till att aktivera gaturummet
genom placering av entréer och förgårdsmark mot gatan.
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Bakgrund
Fastigheten Kopplingsboxen 26 är bebyggd med en kontors- och
verkstadsbyggnad i en våning. Byggnaden uppfördes på 1940-talet
av Konsumtionsföreningen Stockholm med omnejd, ursprungligen
innehållande speceri- och charkuteributik. I början på 1960-talet
byggdes butiken om till ett snabbköp. En period användes
byggnaden till försäljning av kontorsmaterial. Sedan inledningen av
2010-talet har lokalen hyrts ut till en kulturförening som bland
annat har använt lokalen för konserter, föreställningar och
caféverksamhet. Flertalet om- och tillbyggnader har förändrat
byggnadens ursprungliga karaktär.
Fastigheten Kopplingsboxen 26 omges av villagator och kvarter
med i huvudsak småhus i ett plan från 1940-talet. På
grannfastigheten väster om Kopplingsboxen 26 finns ett lamellhus
uppfört i två våningar med inredd källare och vindsvåning.
Plandata

Planområdet utgörs av en hörntomt som ligger i korsningen
Mejselvägen / Korpmossevägen i Hökmossens småhusområde i
Västberga och omfattar 1102 kvadratmeter.

Karta som visar planområdets avgränsning.
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Gällande detaljplan

Planområdet omfattas av gällande detaljplan Dp 91022 som tillåter
ändamål för småindustri där byggnad får uppföras i högst en
våning.
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Pågående planarbete

Pågående planarbete i området. Planområdet är markerat med röd cirkel.

- 2020-05126 Program för Mellanbergsparken: Programmet prövar
nytt läge för sim- och idrottshall inom Hägerstensåsen samt
förutsättningar för komplettering av ny stadsbebyggelse som
kopplar samman omgivande stadsdelar. Startskede.
- 2013-05016 Västberga 1:1 m.fl: Vid Telefonplan pågår planarbete
för stadsutveckling om cirka 1000 bostäder, handel, service och
publika ändamål. Planskede.
- 2016-15944 Västberga 1:1 intill kv. Pucken: Längs
Södertäljevägen/E4 vid kv. Pucken i Västertorp pågår planarbete för
cirka 110 nya bostäder i flerbostadshus inom ramen för
Stockholmshusprojektet. Antagandeskede.
- 2019-14311 Program för Fruängen: Syftet med programmet är att
utreda planeringsförutsättningar för stadsutveckling av Fruängen
med cirka 1000 bostäder, centrumfunktioner, arbetsplatser, skola
och offentliga rum samt kollektivtrafik. Startskede.
- 2019-16196 Mässtunneln: Ändring av ett antal detaljplaner för att
möjliggöra en avloppstunnel från Älvsjömässan till Liljeholmen.
Planskede.
- 2017-13952 Del av Västberga 1:1: Syftet med detaljplanen är att
komplettera området med cirka 130 lägenheter i flerbostadshus
enligt Stockholmshusprojektet. Antagandeskede.
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- 2019-11753 Norra Folkparksvägen, del av Västberga 1:1:
Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 170 bostäder samt 200300 arbetsplatser i kontor och hotell längs norra Folkparksvägen i
Solberga. Startskede.
- 2020-11875 Del av Västberga 1:1 vid Luftgungan 1: Detaljplanen
ska möjliggöra uppförande av byggnader, i huvudsak för kontor. I
planen ingår omvandling av Västbergavägen till en mer stadsmässig
gata, anpassad för gående och cyklister. Startskede.
Markägoförhållanden

Fastigheten Kopplingsboxen 26 ägs av Stockholms stad och är
upplåten med tomträtt till byggaktören Evolv Kopplingsboxen AB.
Avsikten är att tomträttshavaren ska friköpa tomträtten.
Övergripande beslut och styrande dokument
Översiktsplan

I översiktsplanens stadsutvecklingskarta tillhör fastigheten område
där komplettering kan prövas inom ramen för befintlig
markanvändning och med utgångspunkt i kunskap om nuvarande
karaktär, kvaliteter och behov.
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Stockholms byggnadsordning

I Stockholms byggnadsordning karaktäriseras Hökmossen som
småstugeområde. Enligt vägledningen ska den befintliga
bebyggelsens tidstypiska prägel bevaras och gaturummets tydlighet
och vegetationsprägel bibehållas. Tillägg av nya hus bör utformas i
grupper utifrån en sammanhållen gestaltningsidé.
Varsam utveckling av småhus- och villaområden – strategi med
vägledningar

Enligt strategin som förväntas godkännas av
stadsbyggnadsnämnden den 16 juni, bör nya tillägg i
småstugeområdena utgå från gatumönstret i området. Särskilt
viktigt är det att nya byggnader följer mönstret för husens placering
i förhållande till gatuliv och utformning av förgårdsmark.
Utformningen av mark och grönska har stor betydelse för att
bibehålla småstugeområdets gröna karaktär.
Markanvisning

Kopplingsboxen 26 markanvisades med tomträtt för bostäder till
Evolv Kopplingsboxen AB den 25 april 2019.
Nuvarande förhållanden
Stadsbild

Hökmossen domineras av småhus i ett plan från 1940-talet.
Området har en tydlig karaktär av småstugeområde med enhetligt
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utformad bebyggelse avseende placering och skala. Fasader är i
huvudsak utförda i puts eller trä.
Väster om planområdet vid korsningen Mejselvägen/
Träsnidarvägen, finns en samling flerbostadshus; fyra lamellhus
från mitten av 1900-talet uppförda i två våningar med inredd källare
och vind. I anslutning till dessa finns även flerbostadshus som
uppfördes under 2000-talet i liknande skala.

Snedbild över planområdet och omgivande bebyggelse. Planområdet är
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ungefärligt markerat med röd linje. Vy från norr.

Gatuvy från nordöst i korsningen Korpmossevägen/Mejselvägen.

Kulturmiljö

Enligt Stadsmuseets klassificering har fastigheten Kopplingsboxen
26 gul klassificering, vilket innebär att den innehåller bebyggelse
som är av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst
kulturhistoriskt värde. Fastigheten är en del av Hökmossens
småstugeområde som är utpekat som en kulturhistoriskt värdefull
miljö av Stadsmuseet.
I direkt eller nära anslutning till planområdet finns enstaka
fastigheter som är grönklassade, vilket innebär att fastigheterna
innehåller bebyggelse som är särskilt värdefulla ur historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
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Stadsmuseets klassificeringskarta. Planområdet är markerat med röd linje.

Trafik och kollektivtrafik
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Korpmossevägen angränsar till planområdets östra sida och är en
huvudgata som går genom området från väg E4/E20
(Södertäljevägen) i söder till Telefonplan i norr. Busslinje 141
trafikerar Korpmossevägen på sträckan mellan Långsjö torg och
Telefonplan. En busshållplats är belägen i nära anslutning till
fastigheten längs Korpmossevägen.
Inom cirka 750 meter från planområdet nås tunnelbanestationerna
Telefonplan respektive Hägerstensåsen längs tunnelbanans röda
linje mot Fruängen. Många busslinjer trafikerar stationerna.
Miljö

Planområdet är till större delen hårdgjort och består av en byggnad i
en våning samt asfalterad parkeringsyta som möter Mejselgatan i
norr. Söder om bebyggelsen finns mindre gräsytor som angränsar
till de enskilda grannfastigheterna. Inom planområdet finns enstaka
träd.
Planområdet angränsar till tre bostadsfastigheter och gatumark. Två
av de angränsande fastigheterna består av småhus i ett plan som är
placerade med förgårdmark mot gatan och har grönskande
trädgårdar mot kvarterets inre delar. Bostadsfastigheten väster om
Kopplingsboxen 26 är bebyggd med ett lamellhus i två våningar
med inredd källare och vind.
Vattenfrågor

Planområdet ingår i ett område vars dagvatten leds direkt till
Henriksdals reningsverk och vidare ut i recipienten Strömmen efter
rening. Strömmen är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv,
vilket innebär att det finns miljökvalitetsnormer som ska uppfyllas
för vattenförekomsten.
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Luft

Miljökvalitetsnormen för luft klaras för planområdet. Halten av
partiklar PM10 är 25-30 μg/m³ (dygnsvärde) att jämföra med
miljökvalitetsnormen 50 μg/m³. Halten av kvävedioxid är 30-36
μg/m³ (dygnsvärde) att jämföra med miljökvalitetsnormen 60
μg/m³.
Buller

Planområdet utsätts för trafikbuller från Korpmossevägen och
Mejselvägen. Ljudnivån längs vägarna är 60-65 respektive 55-60
dBA ekvivalent ljudnivå enligt stadens bullerkarta. Delar av
planområdet har lägre ljudnivåer (kring 45-50 dBA).
Vibrationer

Planområdet består av lermark. Vid byggnation av bostäder på
lermark intill vägar finns risk för att passerande trafik orsakar
vibrationer i byggnaderna. Enligt trafikkontorets uppgifter finns det
i planområdets närhet (inom cirka 200 meters avstånd) flera
byggnader som har konstaterats vara störda av vibrationer orsakade
av passerande trafik.
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Föroreningar

Aktuellt detaljplaneområde har haft en verksamhet med
produktionslokal inom området ytbehandling, verkstads- och
elektroteknisk industri. Inga föroreningar är kända på platsen men
föroreningar kan inte uteslutas.
Service, idrott och kultur

I anslutning till tunnelbanestationerna Telefonplan och
Hägerstensåsen finns samhällsservice såsom medborgarhus,
bibliotek samt kommersiell service såsom mataffärer, caféer,
restauranger samt träningsanläggningar.
Cirka 600 meter från planområdet ligger Västberga idrottsplats med
tillhörande bollplan och idrottshall. Inom knappt en kilometer nås
Hägerstensåsens bollplan.
Längs Korpmossevägen, cirka 250 meter söder om planområdet,
finns en närlivsbutik, restaurang samt frisörsalong i
flerbostadshusens bottenvåningar.
Skola och förskola

Inom cirka 500 meter från planområdet nås ett flertal förskolor.
Västbergaskolan nås inom 600 meter i riktning mot Telefonplan och
innehåller klasserna F-9 med totalt 750 elever. Cirka en kilometer
nordväst om planområdet ligger Hägerstensåsens skola som
innehåller klasserna F-6 och som har totalt 500 elever.
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Teknisk försörjning

Fastigheten Kopplingsboxen 26 är bebyggd och ansluten till el,
vatten och avlopp.
Planförslaget
Planförslaget innebär att den befintliga småindustribyggnaden rivs
och ersätts med sex radhus inom fastigheten Kopplingsboxen 26.
Förgårdsmark och entréer föreslås mot gatan, samt
uteplatser/takterrasser mot gård.
Bebyggelsens volym och fotavtryck ska studeras vidare utifrån
platsens förutsättningar och omgivande bebyggelsemiljö. Ny
bebyggelse bör maximalt ha en bebyggelsehöjd om tre våningar.
Områdets karaktär behöver beaktas och möjliggörande av
förgårdsmark och grönska mot gatan bör prövas inom ramen för
planarbetet.
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Parkeringslösning och parkeringstal ska studeras vidare vid
planläggning utifrån stadens riktlinjer. Friyta ska prioriteras före
parkering. Parkering ska anordnas så att störningar minimeras
gentemot angränsande bostadsfastigheter.
Kulturföreningen som hyr lokalen har ett rivningskontrakt som
kommer att sägas upp vid ett genomförande av detaljplanen.

Planskissen redovisar endast en principiellt möjlig utformning inom
planområdet. Skissen redovisar integrerad parkering på enskild uppfart.
Gemensam parkeringsyta kan vara möjlig. Bild: Stadsbyggnadskontoret,
Stockholms stad.
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Planförslagets konsekvenser
En växande stad
Bostadsförsörjning

Planförslaget innebär att Hökmossen kan kompletteras med nya
bostäder i samspel med områdets karaktär som småstugeområde.
Kulturmiljö i en växande stad

Den inom planområdet befintliga småindustribyggnaden och dess
volym är en del av det kulturhistoriskt värdefulla områdets
ursprungliga struktur och visar tillsammans med den övriga
bebyggelsen på en viktig utbyggnadsepok i stadens historia. Ett
genomförande av detaljplanen innebär att byggnaden rivs och att
radhus uppförs inom fastigheten.
En kulturmiljöanalys samt en antikvarisk konsekvensanalys behöver
tas fram i det fortsatta arbetet för att utreda förslagets påverkan på
det kulturhistoriskt värdefulla området.
En sammanhängande stad
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Trygghet

En överblickbar och orienterbar bebyggelsestruktur med entréer
mot gaturummen kan bidra till en ökad trygghet i närområdet.
Jämställdhet

Nya bostäder i ett kollektivtrafik- och servicenära läge som bidrar
till ökad trygghet i gaturummet är positivt ur jämställdhetssynpunkt.
God offentlig miljö
Arkitektur och gestaltning

Under det fortsatta planarbetet ska utformning, skala, placering i
förhållande till gata och lämplig byggnadsyta bearbetas vidare.
Hänsyn ska tas till småstugeområdets kulturhistoriska värden.
Lämplig volym och skala i förhållande till omgivande bebyggelse
och fastighetens storlek ska studeras.
Ett genomförande av detaljplaneförslaget innebär att en ny
bebyggelsetyp tillförs området.
Trafik

Inom fastigheten ska friyta prioriteras före parkering. Parkering ska
anordnas utifrån stadens riktlinjer och så att negativ påverkan på
intilliggande bostadsfastigheter minimeras.
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En klimatsmart och tålig stad
Grön och vattennära stad

Dagvatten ska omhändertas lokalt inom den egna fastigheten. En
dagvattenutredning ska tas fram enligt stadens dagvattenstrategi.
Klimat, miljö, hälsa och säkerhet

En buller- och vibrationsutredning ska tas fram under planarbetet.
Under planprocessen behöver även risken för föroreningar
klargöras. Miljökvalitetsnormer för vatten samt översvämningsrisk
ska utredas under planprocessen.
Teknisk försörjning

Anslutning till vatten och avlopp finns i och med befintlig och
tidigare verksamhet på platsen.
Planprocess
Process
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Planarbetet genomförs med standardförfarande. Nästa tillfälle som
ärendet redovisas för stadsbyggnadsnämnden är efter samråd.
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 har inhämtats från
Stadsmuseet, miljöförvaltningen och Storstockholms brandförsvar.
Tidplan
Under förutsättning att erforderligt underlag för detaljplanens
framtagande levereras enligt uppsatt projekttidplan, samt att det
under planprocessen inte tillkommer nya omständigheter som inte
kunnat förutses, bedöms följande tidplan kunna realiseras:
Start-PM
Samråd
Granskning
Antagande

Juni 2021
Mars 2022
September 2022
Mars 2023

Planavtal
Planavtal har tecknats med byggaktören för att täcka kontorets
kostnader i samband med upprättande av detaljplanen.
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STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Stadsbyggnadskontoret ser positivt på en komplettering med
bostadsbebyggelse på fastigheten Kopplingsboxen 26. Nya bostäder
i Hökmossen är i linje med stadens bostadsmål och riktlinjer i
översiktsplanen.
En rivning av den befintliga industribyggnaden möjliggör att
fastigheten kan integreras med omgivande bostadsbebyggelse. De
nya bostäderna ligger i ett gott kollektivtrafikläge och kan bidra till
ett tryggare, mer sammanhållet och grönskande gaturum.
I planprocessen ska bebyggelsens utformning avseende placering,
gestaltning, skala och förhållande till gatan studeras vidare med
hänsyn till områdets kulturvärden. Frågor om buller, vibrationer,
dagvatten och eventuella markföroreningar behöver utredas.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
om att planarbete kan påbörjas.
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