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SAMMANFATTNING
Detaljplanenutgör en andraetappi utbyggnadenav programför
StoraSköndaltill en stadsdelmed fokuspå socialoch ekologisk
hållbarhet.Planförslagetmöjliggör cirka 1600 nya bostäder,en
skola, förskolor,en idrottshall och ett M-hus för möten,miljö och
mobilitet. Detaljplanenomfattarävenbefintlig kulturmiljö och
syftar till att bevaradenna.Detaljplanensgenomförandeinnebären
omregleringfrån privat mark till allmänplats med nya gatoroch
parkersamtatt småhusi Skogsbynoch Ekbackenrivs för att ge
plats åt ny bebyggelse.
Planförslagetställdesut för samråd2021-09-14– 2021-10-25.
Under samrådethar 283 yttrandenfrån remissinstanser
och
privatpersonerinkommit. En stor del av de framfördasynpunkterna
rör planförslagetsstorskalighetoch påverkanpå omgivande
bebyggelseoch kulturmiljön. Stadsbyggnadskontoret
bedömeratt
planförslagettill störstadelenär lämpligt men att det behöver
bearbetasi delar för att anpassas
bättretill omgivningenoch minska
påverkanpå kulturmiljön. De föreslagnaändringarnabedömskunna
hanterasinom ramenför det fortsattplanarbetet.
Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
start.stockholm

Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
godkännerredovisningenav plansamrådetoch att slutligt
planförslagupprättasoch ställsut för granskning.
Bilaga: Samrådsredogörelse GDPR
Planbeskrivning
Plankarta
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UTLÅTANDE
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Syfte
Detaljplanenssyfte är att möjliggöra en andraetappi utbyggnaden
av StoraSköndali enlighetmed programför StoraSköndal(Dnr
2015-14204).Planförslagetmöjliggör ca1600 nya bostäder,en f-9
skola,en idrottshall, två nya förskolor, ett såkallat M-hus för
möten,miljö och mobilitet samtlokaler i bottenvåningarna.
Bostädernaplacerasi kvarterlängsen sammanhängande
huvudgata
somknyter ihop områdetsolika delaroch utformasför att främja
gång-,cykel och kollektivtrafik. För att uppmuntratill ett hållbart
resandeskabiltrafiken minimerasgenomlågaparkeringstaloch
samladeparkeringsgarage
placeradepå ett visst avståndfrån
bostäderna.
Områdetskapräglasav att grönskaoch befintlig naturbevaras
samtidigtsomallmänplats och kvartersmarkutformasför att
tillhandahållaekosystemtjänster.
Detaljplanenomfattarbefintlig
värdefullkulturmiljö och syftar till att säkerställabevarandetav
denna.För att bidra till upplevelsenav stadsmiljönskanya
byggnaderutförasmed väl gestaltadebottenvåningaroch en hög
arkitektoniskkvalitet i utformning och material.
För att läggagrundenför en socialthållbar stadsdelskanya
bostäderutförasmed en stor variationav storlekar,upplåtelseformer
och tänktamålgrupper.Planförslagetskautformasför att främja
tilliten i områdetoch inrymma en variationav gemensamma
mötesplatser.Planförslagetskaha ett tydligt barnperspektivoch ska
förutom skola,förskolaoch idrottshall ocksåinrymmakvalitativa
friytor. Detaljplanensyftar äventill att omvandlavad somidag är
privatägdmark till allmänplatsmarkmed nya gator,torg och parker
med stadensomhuvudman.Ett finmaskigtnät av stråkoch platser
utvecklasutifrån platsensförutsättningaravseendetopografioch
natur.Planförslagetger ocksåförutsättningarför att förbättra
standardenpå en del av Sköndalsvägen.
I planprocessen
prövasom den tänktaanvändningenoch
utformningenär lämplig.
Bakgrund
Plandata
Planområdetligger i stadsdelenSköndaloch omfattarcirka 15 ha.
Det avgränsasi söderav Nils Lövgrensväg,i västerav detaljplanen
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för etapp1, i norr av befintliga småhusi Skogsbynoch i österav
befintliga villor och Sköndalskyrkogård.

Karta somvisar planområdetsläge och avgränsningsamtpågåendedetaljplaner
i närområdet.
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Pågående detaljplaner i området

Detaljplaneringför nya bostäderoch skolapågårför Wienerbrödet
1 med flera (Dnr 2021-02549).
Gällande detaljplaner

Gällandedetaljplanför planområdetär till störstadelenDp 01806294 somangerdiakoniändamål.Naturområdetmellankyrkogården
och det befintliga villaområdetomfattasav Dp 2006-08048och är
ävendet regleratsomdiakoniändamål.Även en del av Dp 8542,en
befintlig markparkering,berörsav planområdet.
Markägoförhållanden

Planområdetutgörsi sin helhetav privat mark medundantagav
Sköndalsvägen
somägsav kommunen.
Relaterade beslut och styrande dokument
Riksintressen

Planområdetomfattasinte av någotriksintresse.
Översiktsplan

I översiktsplanenär StoraSköndalutpekatsomett
stadsutvecklingsområde
som föreslåsomvandlastill blandad
stadsbebyggelse
med ett nytt lokalt centrum.Kopplingenmellan
Sköndaloch Skarpnäckutgör ett strategisktsambandsomska
stärkas.Genomområdetgår ocksåett ekologisktsambandsomäven
det skastärkas.
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Stockholms byggnadsordning

PlanområdetomfattarStoraSköndalsinstitutionsområdesom
präglasav stiftelsenStoraSköndalsverksamhetmedbyggnaderför
vård, omsorgoch flerbostadshussamtsmåhusplaceradefritt i
landskapet.Enligt byggnadsordningen
ingår den västradelenav
områdetmed Skogsbynsvillor i stadsbyggnadskaraktären
Storskalig
stadsdel– gruppbyggdasmåhus.

Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2022-04-06, Dnr 2019-09138

Program

Illustrationsplanur programför Stora Sköndal,aktuell etappmarkeradmedlila
streckadlinje.

Programför StoraSköndal(Dnr 2015-14204)innebäratt Stora
Sköndalbyggsut somen tät och grön stadsdelmed ett blandat
innehåll somomfattarcirka 3800bostäder,cirka 1500 arbetsplatser,
skolor, förskolor,handel,M-hus samtnya gator,parkeroch torg. Ett
flertal kopplingarföreslåsknyta områdettill sin omgivningoch
bland annatföreslåsen ny vägkoppla områdetnorrut mot
Skarpnäckoch möjliggörabusstrafikgenomområdet.Värdefulla
natur- och kulturmiljöer föreslåsbevarasoch integrerasi den
framtidastadsmiljön.Programför StoraSköndalgodkändesav
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stadsbyggnadsnämnden
2019-05-23§ 15. I sambandmed att
programmetgodkändesfattadenämndenbeslutom att utöka antalet
bostäderi områdettill 4500.
Kommunala beslut i övrigt
Markanvisning

Exploateringsnämnden
beräknasfattabeslutom markanvisningtill
SISAB för skola,idrottshall samtparkeringsgarage
i StoraSköndal
under våren2022.
Stockholmsöverenskommelsen

I och med 2013års Stockholmsförhandlinggällandeutbyggnadav
tunnelbananoch ökat bostadsbyggande
har Stockholmsstad
förbundit sig att byggatotalt 45 900 bostäder.Av dessaska 40 000
uppförasi söderort.Planområdetligger inom influensområdetför
Stockholmsförhandlingen.
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Nuvarande förhållanden

Planområdetutgörsav två delområdenmed olika förutsättningar
avseendekultur- och naturmiljö samttopografioch omfattargatorna
ThorstenLevenstamsväg samtNils Lövgrensväg somkopplar
StoraSköndaltill övriga Sköndal.Planområdetpräglasav stora
höjdskillnaderoch utmaningaravseendetillgänglighet,trafik och
skyfall. I sin norra del omfattarplanområdetungefärhälften av
platåndär Skogsbynligger. Skogsbynbyggdesunder1960-taletoch
bestårav villor för seniorboendesamtMagnoliabyggnadensom
inrymmer förskola,vård och restaurangoch omgesav en kransav
sparadnatur.Nedanförplatån,norr och österom planområdet,
ligger två villagator.Skogsbynhar ett högt kulturhistoriskt värde
somhelhetsmiljömenutgör inte en del av StoraSköndals
kulturhistorisktmestvärdefullakärnmiljö. I sin södradel omfattar
planområdetden värdefullakulturmiljön i Lövholmenmed småhus
från 1950-talet.Österom Lövholmenligger Ekbackensomockså
ingår i denkulturhistoriskakärnmiljön men där bebyggelsen
generelltär av en enklarekaraktär.Här ligger den tidigare
disponentvillansomidag användssom förskolasamtSköndals
kyrkogård.I Lövholmenoch Ekbackensammanfallerdet höga
kulturhistoriskavärdetmed en värdefullnaturmiljö med storaekar
somutgör en del av ett ekologisktspridningssamband.
PlanområdetomfattarävenäldreboendetVilla Skönvikensom
ligger vid enlågpunkti områdetdär vattenansamlasvid skyfall. För
att ledaundanskyfallsvattenär det angelägetatt ett dike anläggs
österutmot befintlig våtmarkutanförplanområdet.
Nyligen genomfördageotekniskautredningarhar konstaterat
förekomstav sulfidbergvilket kanpåverkahanteringav
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sprängmassor.
Omfattningenav sulfidbergutredsnu vidareoch kan
kommaatt påverkadetaljplanen.
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Planförslaget

Illustrationsplanöver planförslaget.Befintlig bebyggelsegrå och ny bebyggelse
vit. Bild: Landskapslaget
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Syfte och huvuddrag
Planförslagetutgår från denbebyggelsestruktur
och de
stadsbyggnadsprinciper
somprövatsi programför StoraSköndal.
Etappeninrymmer ny bebyggelsemed cirka 1600 bostädervarav
merpartenavsesupplåtassomhyresrätter.Bostädernaär av varierad
storlek och karaktäroch i planförslagetföreslåsbland annatstudent, senior-,LSS-, kollektiv- samttrygghetsboenden.
I etappeninryms
ävenlokaler för handeloch servicesamten ny kommunalf-9 skola
med plats för sammanlagtcirka 930 eleveroch en särskola,en
idrottshall, två nya förskolor och en befintlig. I norra delenav
planområdetinryms ett såkallat M-hus – ett hus för möten,miljö
och mobilitet. Grönaparkeringstaltillämpasoch parkeringskeri
garageunderskolan,M-husetsamtkvarter G ochE. Utöver ny
bebyggelseomfattarplanområdetävenLövholmensoch Ekbackens
befintliga miljö med stort kulturmiljövärde.Planförslagetinrymmer
ävenett i storadelarnytt gatunät,två kvartersparkeroch ett flertal
stråkoch platsbildningar.

Flygvy över planområdetoch dessomgivning.Ny bebyggelsei vitt. Bild:Tengbom

Arkitektonisk idé
Planförslagetsarkitektoniskaidé utgår från tre strukturerande
element;områdetsstorahöjdskillnader,befintlig natur- och
kulturmiljö samten ny huvudgatasomskaparen sammanhängande
slingagenomStoraSköndal.Huvudgatananpassarsig efter
topografinmed ett slingrandeoch bitvis brantlutandegaturumoch
skai en kommandeetappfortsättanorrut. Planområdetbestårav två
delområdenmed olika förutsättningar,Lövholmenoch Ekbackeni
södersamtSkogsbyni norr.
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Stora höjdskillnader

Befintlig kulturmiljö

Ny huvudgata.

Två delområden
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SektiongenomNils Lövgrensväg somvisar bebyggelseni Lövholmenoch
Ekbacken.Illustration: Tengbom

I Lövholmenoch Ekbackenföljer ny kompletterande
bebyggelse
huvudgatanoch ramarin befintlig natur- och kulturmiljö som
bevarassomen lummig, småskaligoch i storadelarbilfri
insidesmiljö.Här finns befintliga småhusoch uppvuxnaträdi en
barnvänligmiljö där en ny kvartersparkinryms i anslutningtill
skol- och förskolegårdar.Vid Sköndalsvägen
markerasden
historiskaentréntill StoraSköndalav ett högre trähusi tio våningar.
LängsNils Lövgrensväg placerastvå bostadskvarteri fem våningar
som föreslåsutförasi trä och sommed sin öppnastrukturmedger
kontakt mellan gatanoch insidan.Längshuvudgatanskrök, i
anslutningtill områdetsframtidacentrum,placerasdennya skolan.
Skolanfår en synlig placeringoch en uttrycksfull gestaltningi tegel
och trä som framhäverbyggnadenspublika funktion. Österom
skolanutgör en sju våningarhög byggnadi trä med inslag av
växtligheti fasadenen fond till ett framtidatorg. Norr om skolan
följer ett u-format kvarteri fem till sju våningarhuvudgatans
sträckningmot Skogsbyn.Där huvudgatankorsarSkogsbynskrans
av sparadnaturligger en friliggandeförskolai tre våningarsom
föreslåsutförasmed en lekfull arkitekturi trä.

SektiongenomSkogsbynsomvisar bebyggelsenlängsThorstenLevenstams
väg.
Illustration: Tengbom
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I Skogsbynlöper huvudgatanmellan dennya bebyggelsensomhär
utgörsav en tät kvartersstruktursomkantargatornaoch öppnasupp
mot omgivandepark och natur.Utbyggnadenav Skogsbynär tänkt
att fortsättanorrut i en framtidaetapp.I fondenför Thorsten
Levenstamsväg ligger M-huset.Byggnadenutförs i sju våningar
och dessbotten-och takvåninggesett publikt innehåll.Byggnadens
betydelseuttrycks i en påkostadarkitekturmed fasaderi skiffer och
corténplåtsomkontrasterarmot de kringliggandekvarterens
sammanhållnategelarkitektur.Mitt emotM-husetligger ett kvarter
somdå det helt omgesav gatorutformassomett slutet
kvarteri sju våningarmed en högredel somblir ett fondmotiv för
huvudgatan.Intill dettaligger tre halvöppnakvarter somramarin
gatornaoch öppnarupp sig mot de omgivandeparkstråken.För att
markeraplatånsavslutningmot österföreslåsen inramande
bebyggelsemedpunkthusi sex till elva våningaroch fasaderi trä
och tegelsomger möjlighet för ljus och utblickar i mellanrummen.
Söderoch österom Skogsbynsbebyggelselöper ett park- och
aktivitetsstråksomi sin norra del mynnarut i en ny kvarterspark
och en koppling norrut mot en befintlig park.

Sektiongenomhuvudgatansomvisar dessbranta stigning mellanLövholmenoch
Skogsbynoch bebyggelsensomföljer gatan.Illustration: Tengbom

Stor omsorgskaläggasvid utformningenav byggnadernas
bottenvåningaroch i flera av kvartereninryms publika lokaler.
Takenskaanvändasför grönatak och solcelleroch i de flestaav
kvartereninryms ävengemensamma
takterrasser.Vid samtliga
kvarter finns bostadsgårdar
somutformatsför att tillhandahålla
ekosystemtjänster
och fungerasommötesplatserför de boende.

Den nya huvudgatankantasav generösagång-och cykelbanorsamtav grönskai
form av träd och växtbäddar.Till höger sesden nya förskolani trä och längre
ner kvarter H. Bild: Engram
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Vy medM-huseti förgrundenpå vänstersida vid korsningenmellanden nya
huvudgatanochThorstenLevenstams
väg. I bilden synshur huvudgatansvänger
ner åt söderlängskvarterC och D. Till höger kvarterG. Bild Engram

Vy från den nya huvudgatan.Till höger synsde höga punkthuseni kvarter D. Mitt
i bilden synshur kvarterG:s högrestavolym skaparen fond i gaturummetdär
vägensvänger.Till vänsterkvarter E. Bild Engram

Den nya strukturenger plats för mångagenakopplingarsombinder ihop
stadsdelen.På bilden ser manden södra platåpromenaden
mellanförskolani
Magnoliahusettill högeroch kvarter F och E till vänster.Bild Engram.
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Vy från Platåparkenmot punkthuseni kvarter B ochC. Bild: Engram

Vy från Sköndalsvägen
söderom entréntill StoraSköndal.Här föreslåsett högt
husi trä meden sockelsominrymmeren verksamhetslokal.
Bild Engram.

Skolanmedsin huvudentréi mittenav bilden flankeradav nya byggnaderi trä
längsNils Lövgrensväg. Längsttill högerkv I och efter skolantill vänsteri bild
kv K ochännu längre bak kv L. Bild: Engram
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Förslag till ändringar inför granskning
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Med utgångspunkti de synpunktersom framförtsi samrådet
gällandeplanförslagetsstorskalighetoch konsekvenserför
omgivandebebyggelseoch befintlig kulturmiljö bedöms
planförslagetbehövaändrasi vissadelar.Nedansummerasde
ändringarav planförslagetsom stadsbyggnadskontoret
föreslår.I
syfte att bättreanpassaplanförslagettill kringliggandebebyggelse
och minskaolägenheteri form av skuggningoch insyn föreslås
punkthuseni nordöstbearbetasoch parkenutökas.För att minska
konsekvenserna
för kulturmiljön föreslåsdelar av dennya
bebyggelseni anslutningtill Lövholmenoch Ekbackengesen
öppnarekaraktäroch en minskadutbredning.Sammantaget
bedöms
ändringarnabidra till att göraplanförslagetmindre storskaligt.De
föreslagnabearbetningarna
kan medföraen vissminskningav
antaletbostäder.

Karta somsummerarföreslagnaändringar av planförslagetefter samrådet.
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Planförslagets konsekvenser
Bostadsförsörjning

Planförslagetmöjliggör cirka 1600 nya bostäderoch bidrar till att
uppfylla stadensbostadsmålsamt2013års Stockholmsförhandling
gällandeutbyggnadav tunnelbananoch ökat bostadsbyggande.
En socialt sammanhållen stad

Detaljplanenhar utformatsi enlighetmed stiftelsensStoraSköndals
vision om en socialthållbar stadsdeloch bedömstillföra stora
socialavärden.Merpartenav de nya bostädernaupplåtsmed
hyresrättmed en stor variationav tänktamålgruppervilket bedöms
bidra till att områdetfår en socialtblandadbefolkning.Nya
kopplingarmot omgivningenbidrar till en mer sammanhängande
stadsmiljöoch då ett flertal nya allmännaplatseranläggsskapas
möjligheter
för
ska
boende
inarbetas
och
ibesökare
förslaget
i efter
stadsdelen
nämnden
att mötas.Förändringar
beslutatom
beskrivas
utrymme.
dem,
förändringar/omtag
för undvikande
mer
kortfattat
av
avförslaget
och
förgävesarbete.
föreslagna
föreslås
förändringar
Om
böratt
stora
samrådsförslaget
få större
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Trygghet

Trygghetenbedömsöka i områdetdå dennya bebyggelsenplaceras
i anslutningtill gator och stråkdär denbidrar till fler ögonpå
platsenoch lyser upp omgivningen.Trygghetenbedömsävenöka
då delarav denbebyggelsesom föreslåsrivas har stått tom och
förfallit vilket upplevtssomotryggt för närboende.
Jämställdhet

En del av de nya bostädernaär uttalat inriktadepå ensamstående
mödrarvilket bedömsöka jämställdheteni området.Vidareinryms
en skola,idrottshall, förskolor samtserviceoch handelvilket bidrar
till att göradet lättareatt tillgodosevardagensbehovi området
samtidigtsomplanförslagetutformasför att underlättaresandemed
kollektivtrafik vilket bedömsvarapositivt avseendejämställdhet.
Näringsliv och kompetensförsörjning

Planförslagetmöjliggör 15 nya förskoleavdelningarsamten ny
kommunalskola för 930 eleveri årskursf-9 och en särskolavilket
bedömsöka möjlighetenatt utbilda sig i området.Befintliga
verksamhetergesmöjlighet att finnaskvar och utvecklasi området
samtidigtsomnya lokaler bidrar till nya arbetstillfällen.
Kulturmiljö i en växande stad

Planförslagetinnebäratt en stor del av denkulturhistorisktmest
värdefullakärnmiljön i StoraSköndalbevarasoch gesett skydd
från rivning och förvanskningi detaljplanen.Att planförslaget
innebäratt cirka 66 småhusi Ekbackenoch Skogsbynrivs medför
negativakonsekvenserför kulturmiljön. Detta bedömsvara
motiveratdå byggnadernainte utgör en del av denkulturhistoriskt
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mestvärdefullakärnmiljön samtdå det möjliggör nya värdensåsom
fler bostäder,en skola,parkersamten koppling norrut.
Arkitektur och gestaltning

Planförslagetbedömsbidra positivt till upplevelsenav stadsmiljön
då det skautförasmed väl gestaltadebyggnaderoch platserav hög
arkitektoniskkvalitet vilket säkerställsgenombestämmelser
i
plankartansamtgenomavtal mellanmarkägarenoch
byggaktörerna.Fasaderskautförasi gedignamaterialoch
byggnadernas
bottenvåningarskautformasför att bidra till de
gåendesupplevelse.Den nya bebyggelsens
höjd och placering
påverkarbefintliga villor nordöstom planområdetgenomen ökad
insyn och skuggningundervissatider.
Trafik och mobilitet

Den nya huvudgatanhar utformatsför att främja ett hållbartresande
och i enlighetmed framkomlighetsstrategin
prioriterasgång-,cykeloch kollektivtrafik. Mobilitetsåtgärdervidtas för att minska
bilberoendetoch stadensriktlinjer för grönaparkeringstaltillämpas.
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Grön och vattennära stad

Planförslagethar utformatsmed utgångspunkti områdetshöga
ekologiskavärdenoch dennya strukturenhar anpassatstill
skyddsvärdaträd och spridningssamband.
Den påverkanpå befintlig
natur somny bebyggelseoch huvudgatanssträckningmedför
bedömsvaramotiveradutifrån de värdensommöjliggörs.Stadens
verktyg för grönytefaktortillämpasför kvartersmarkenför att
säkerställaatt dennatillhandahållerekosystemtjänster.
Kulturliv, idrott och rekreation

Vid skolaninryms en fullstor idrottshall vilket kommerbidra
positivt till möjlighetenför barn och vuxnai Sköndalatt ägnasig åt
idrott. Ett flertal nya parkeroch aktivitetsstråkföreslåsvilket ger
godaförutsättningarför rekreationi området.
Klimat, miljö, hälsa och säkerhet

Ny bebyggelseskautförasi enlighetmed stiftelsenStoraSköndals
vision om en ekologiskthållbar stadsdeloch till cirka 30% utföras
med trästommeoch möjlighetenatt nyttja återbrukatbygg- och
växtmaterialutreds.Dagvattenfördröjs och renasi enlighetmed
stadensriktlinjer. Planområdetomfattaren lågpunktdär vatten
ansamlasvid skyfall och för att undvikaöversvämningarskaett
provisorisktdike anläggasmellanplanområdetochDrevviken.
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Teknisk försörjning

Detaljplanensgenomförandeinnebäratt områdetförsesmed en helt
ny infrastrukturoch ett flertal nya elnätstationerinryms för att säkra
behovetav el. För att möjliggöra en effektiv avfallshantering
planerasför en stationärsopsugförutsattatt nödvändigaavtal kan
träffasmellan markägarenoch StockholmVattenoch avfall.
Planprocess
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Process
Planarbetetbedrivsmed utökat förfarande.Nästatillfälle som
ärendetskaredovisasför stadsbyggnadsnämnden
blir när
stadsbyggnadsnämnden
skagodkännadetaljplaneförslaget
och
överlämnadet till kommunfullmäktigeför antagande.
Plansamrådför aktuell detaljplanpågick underperioden2021-09-14
– 2021-10-25.Information om samrådetskickadesut till
remissinstanser
och berördasakägare.Samrådsförslaget
visadesi
TekniskaNämndhusetoch i StoraSköndalsamtpå
stadsbyggnadskontorets
hemsida.Annonsom samrådpubliceradesi
lokaltidningenMitt i Farsta2021-09-18.På grundav
pandemirestriktionerna
bjöd stadsbyggnadskontoret
inte in till
samrådsmöte
öppetför allmänhetenmen enskildasamrådsmöten
har hållits med berördasamfällighets-och bostadsrättsföreningar.
Fastighetsägaren
har ocksåhållit ett öppethus.
Tidigare ställningstaganden i ärendet
Programför StoraSköndal( Dnr 2015-14204)godkändesav
stadsbyggnadsnämnden
2019-05-23§ 15. I sambandmed
godkännandet
beslutadenämndenävenatt:
2 Stadsbyggnadsnämnden
beslutaratt uppdra åt kontoretatt i
kommandedetaljplaneröka antaletbostäder.
3 Stadsbyggnadsnämnden
beslutaratt därutöveranföra följande:
Programmetinnehålleren mängdförtjänstfulla utredningaroch
angeren rad ställningstagandenoch avvägningarsomutgör en bra
utgångspunktför utvecklingenav området.Grundenläggsför en
struktur sombådetar hänsyntill befintliga ekologiskavärden,
förutsättningarför fungerandekommunikationeri en växandestadsdel
samtkulturhistoriskabyggnaderoch aspekteri området.
Nämndenfästerocksåstort vikt vid de socialaambitionersom
kommunenhar, liksomocksåpå de socialaambitionersomden
aktuellafastighetsägaren
har angettsomutgångspunktför sina planer.
För att möjliggöraen utvecklingav områdetenligt programmets
målsättningar,och medrealiserbarasocialaambitioneri utvecklingen
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av området,ser nämndendockatt det är nödvändigtatt öka antalet
bostäderi efterföljandedetaljplanerså att programmetinnehåller4
500 bostäder.Den högreexploateringsgraden
skulleocksåbidra till
förverkligandetav stadensbostadsförsörjningsmål
och förbättra
förutsättningarnaför kommersiellserviceav olika slag.
Efter nämndensbeslutom att utökaantaletbostäderinom
programområdet
till 4500har stadsbyggnadskontoret,
i dialogmed
markägaren,på en översiktlignivå studerathur ytterligare700
bostädersamtett ökat behovav förskole-och skolplatserkan
inrymmasi programområdet.
De tillkommandebostädernainryms
genomatt strukturenbearbetasmed fler grupperav högahus,tätare
kvarteroch omdisponerade
publika funktioner.Av de 700
tillkommandebostädernainryms cirka 200inom etapp2a.
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Beslut om start-pmför detaljplanenför StoraSköndaletapp2a
fattades2019-11-14§ 11.
Samlade synpunkter och stadsbyggnadskontorets
ställningstagande
Under samrådethar 20 yttrandenfrån remissinstanser
samt263
yttrandenfrån privatpersoner,varav184 i en gemensamskrivelse,
inkommit. Flera remissinstanser
och privatpersonerär positiva till
att StoraSköndalutvecklasmen negativatill planförslagets
utformning och framför synpunkterframför allt vad gäller den
föreslagnabebyggelsensstorskalighetoch bristandeanpassningtill
omgivandebebyggelsesamtalltför storakonsekvenserför
kulturmiljön. De flestasakägareoch övriga boendesom framfört
synpunkterönskaratt bebyggelseni Skogsbynsöstradel omarbetas
såatt konsekvenseri form av skuggning,insyn och förändrad
närmiljö minskas.Utöver dettahar synpunkterframförtsavseende
bland annatnaturmiljö, dagvatten,skyfall samttrafik- och
skolsituationeni Sköndal.
Med utgångspunkti de synpunktersom framförtsi samrådetgör
stadsbyggnadskontoret
bedömningenatt planförslagettill stor del är
lämpligt för platsen.Utifrån de synpunktersom framförtsgällande
planförslagetsstorskalighetoch konsekvenserför omgivande
bebyggelseoch befintlig kulturmiljö gör stadsbyggnadskontoret
bedömningenatt planförslagetbehöverändrasi vissadelar,se
summeringunderrubriken Förslag till ändringar inför granskning.
Utöver dettabedömsfrågor rörandebland annatnaturmiljö, skyfall
och trafik behövautredasvidare.
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Undersökning av betydande miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret
beslutaratt detaljplanensgenomförandekan
antasmedförasådanbetydandemiljöpåverkansomavsesi 6 kap.
miljöbalken att en miljöbedömningbehövergöras.Dettautvecklas
ytterligarei planbeskrivningen.De aspektersomgör att planenkan
antasmedförabetydandemiljöpåverkanbedömsvara:
Kulturmiljö
Naturmiljö
Vattenmiljö
Kumulativa effekter
Samrådmed länsstyrelsenom huruvidadetaljplanenkan antas
medförabetydandemiljöpåverkanhar sketti form av ett av
avgränsningssamråd
somhölls under2020.
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Tidplan
Utifrån att erforderligtunderlagför detaljplanensframtagande
levererasenligt uppsattprojekttidplansamtatt inga nya,
oförutseddaomständigheter
blir kändaeller tillkommer under
planprocessen
förväntasföljandetidplan:
Granskning
Godkännande
SBN
AntagandeKF

november2022
mars2023
juni 2023

Planavtal
Planavtalhar tecknatsmed byggaktörenför att täckakontorets
kostnaderi sambandmedupprättandeav detaljplanen.
STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Detaljplanenmöjliggör en andraetappi utbyggnadenav Stora
Sköndali enlighetmedprogramför StoraSköndaloch den vision
som fastighetsägaren
har om en ekologisktoch socialthållbar
stadsdel.Planförslagetmöjliggör cirka 1600 nya bostädervilket är
ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholmsbostadsmåloch uppnå
stadensåtagandeni Stockholmsförhandlingen.
Utöver detta
möjliggör detaljplanenävenen f-9 skola,en idrottshall, två nya
förskolor,ett M-hus samten omvandlingav vad somidag är privat
mark till allmänplatsmarkmednya gator,torg och parker.
Detaljplanenomfattarocksåbefintliga byggnaderoch miljöer med
högt kulturhistorisktvärdeoch syftar till att bevaraoch skydda
dessa.Områdetskapräglasav grönskagenomatt natur bevaras
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samtidigtsomallmänplats och kvartersmarkutformasför att
tillhandahållaekosystemtjänster.
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Stadsbyggnadskontoret
gör med utgångspunkti det genomförda
samrådetbedömningenatt planförslagettill störstadelenär lämpligt
för platsen.Mångaremissinstanser
och privatpersoneranserdet
varapositivt att StoraSköndalutvecklasmen ett stort antal
synpunkterrör planförslagetsstorskalighetoch påverkanpå
närliggandebebyggelseoch befintlig kulturmiljö. Av dettaskäl
bedömerkontoretatt planförslagetbehöverbearbetasför att bättre
anpassastill sin omgivningoch minskakonsekvenserna
för
kulturmiljön. De föreslagnabearbetningarna
kan medföraen viss
minskningav antaletbostäder.
Parallellt med att samrådetbedrevshar planområdetsgeotekniska
förutsättningarutrettsoch förekomstav sulfidbergkonstaterats,
vilket kanpåverkahållbarhanteringav sprängmassor.
Omfattningenav sulfidbergutredsnu vidareoch kan kommaatt
påverkadetaljplanentex genomplaceringoch utformning av
föreslagnaparkeringsgarage
eller andradelarmed stor omfattning
av bergschakt.Alternativalösningarsåsomförändringav antal
bostäder,ett lägreparkeringsbehoveller andraparkeringslösningar
samtförändringav planområdetkan bli nödvändiga.Även frågor
rörandehuvudmannaskap
och placeringav denstationärasopsugen
som föreslåsi områdetbehöverutredasvidareoch kan kommaatt
påverkaplanförslagetsutformning och utbredning.
Stadsbyggnadskontoret
bedömeratt planförslagetär angelägetoch
att föreslagnabearbetningaroch utredningarkan genomförasinom
ramenför den fortsattaplanprocessen.
Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
godkännerredovisningenav
plansamrådetoch att slutligt planförslagupprättasoch ställsut för
granskning.
SLUT

