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SAMMANFATTNING
Detaljplanenssyfte är att möjliggöra för på- eller nybyggnadinom
fastighetenVevstaken29 i stadsdelenÖrby. Förslagetinnebärcirka
15 bostäderi ett kollektivtrafiknäraläge och föreslåsi tre våningar.
Fastighetenär privatägd.Bostädernaavsesupplåtasmedhyresrätt.
Planområdetligger i dennorra delenav Örby, i korsningenmellan
Malmköpingsvägenoch Västermovägen.
På fastighetenfinns idag en verksamhetslokal
i en våningsamt
källare sominrymmer ett tvätteri.
Den tillkommandebebyggelsenskabidra till ett sammanhållet
gaturumoch utförasi liknandeskalaoch våningsantalsom
närliggandeflerbostadshus
längsMalmköpingsvägen.Viktiga
frågor att beaktakommervarahur kulturhistoriskavärdenpå
platsentastillvara, hur en bullerskyddadutemiljö för boende
tillskapas,och hur byggnadoch förgårdsmarkkan bidra till att
skapaett tydligt, tryggt och attraktivt gaturummed en
stadsmässighet
i bebyggelsenlängsMalmköpingsvägen.
Utgångspunktenär att parkeringordnasi garageundermark.
Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
start.stockholm

Stadsbyggnadskontoret
ställer sig positivt till planförslaget.
Förslagetligger i linje medöversiktsplanens
mål om en
sammanhängande
stadgenomatt det bidrar till ett mer
sammanhålletgaturumlängsMalmköpingsvägen.Kontoret
bedömeratt projektetär ett exempelpå en sådanvärdeskapande
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kompletteringsomär önskvärdi godakollektivtrafiklägenoch längs
centralastråk.Även om det rör sig om få bostäderblir det ocksåett
viktigt tillskott för att uppnåstadensåtagandeni
Stockholmsförhandlingen.
Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
beslutar
att planarbetepåbörjas.
UTLÅTANDE
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Syfte
Detaljplanenssyfte är att möjliggöra för bostäderoch verksamheter
på fastighetenVevstaken29. Detaljplanensyftar äventill att skapa
ett tydligt, tryggt och attraktivt gaturummed en stadsmässighet
i
bebyggelsenlängsMalmköpingsvägen.Gestaltningenoch
utformningenav tillkommandebebyggelseoch förgårdsmarkska
bidra till en god helhetsverkan.Bebyggelsenutförs i en liknande
skalaoch våningsantalsomnärliggandeflerbostadshus
längs
Malmköpingsvägen.Gestaltningenskautgå från denbefintliga
bebyggelsens
karaktärsdragavseendetak- och fasadutformning,
materialitet,kulör och detaljeringsamtmötemed gatan.
Bakgrund
Plandata
PlanområdetomfattarfastighetenVevstaken29 i stadsdelenÖrby.
Fastighetenligger längsmed denmindrelokalgatan
Malmköpingsvägensomlöper parallellt medHuddingevägen.
Malmköpingsvägenanslutertill GamlaHuddingevägen,somär
huvudstråketi stadsdelen.
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Karta somvisar planområdetsläge och preliminära avgränsningsamtpågående
detaljplaneroch programi närområdet.

Pågående detaljplaner i området

Invid korsningenmellanGamlaHuddingevägen-Årdalavägen
pågårdetaljplanför kvarterenPunkteringen3 och7, dnr 202013984som ska tillskapacirka 20 nya bostäder.Österom aktuellt
planområdepågårplanarbeteför Örbyleden,dnr 2021-12415som
studeraren omvandlingav Örbyledenfrån trafikled till stadsgata,
med cirka 1200 nya bostädersamtkontor, förskola,
verksamhetslokaler
och park. Bådaplanernabefinnersig i
startskede.
Gällande detaljplaner

Planområdetomfattasav detaljplan0180-3970Del av kv.
Vevstaken.Aktuellt kvarter får användasendastför
gemensamhetstvättstuga
eller liknandeändamål.
Markägoförhållanden
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Fastighetenär privatägd.
Relaterade beslut och styrande dokument
Riksintressen

Planområdetligger cirka 20 meter från Huddingevägensomär ett
riksintresseför kommunikation.
Översiktsplan

Översiktsplanenpekarut fyra mål för stadsbyggandet:
en växande
stad,en sammanhängande
stad,god offentlig miljö och en
klimatsmartoch tålig stad.För planeringoch genomförandeanges
en utbyggnadsstrategi
som ska varaett verktyg för hur staden
prioriterar sinainsatserför att mötabostadsbehovoch styra
stadsutvecklingen
mot stadensvision.
I översiktsplanenär stråketfrån det utvidgadeÄlvsjö centrumlängs
GamlaHuddingevägen,och vidare fram till aktuellt planområde
utpekatsomett lokalt samband.Att tillskapa värdeskapande
kompletteringar,till exempelflerbostadshus
i villaområden,
framhävsi översiktsplanensomönskvärti godakollektivtrafiklägen
och längscentralastråk.
Stockholms byggnadsordning

Örby är i Stockholmsbyggnadsordningkategoriseradsom villastad.
Kompletteringsbebyggelse
i anslutningtill stadsbyggnadskaraktären
skaenligt byggnadsordningen
utformasutifrån ett helhetsperspektiv
där närliggandebebyggelsebeaktas.Byggnadsordningen
anger
ocksåatt centrumoch lokala stråkkan utvecklasgenom
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kompletterandebebyggelseoch verksamhetslokaler
där såär
möjligt.
Kommunala beslut i övrigt
Stockholmsöverenskommelsen

I och med 2013års Stockholmsförhandlinggällandeutbyggnadav
tunnelbananoch ökat bostadsbyggande
har Stockholmsstad
förbundit sig att byggatotalt 45 900 bostäder.Av dessaska 40 000
uppförasi söderort.
Nuvarande förhållanden
Markanvändning
På fastighetenVevstaken29 finns idag en verksamhetslokal
i en
våningsamtkällare somrymmer ett tvätteri.

Huddingevägen
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Malmköpingsvägen

Västermovägen

Snedbildmedaktuellt planområderödmarkerat.
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Vy motfastighetenVevstaken29 längsMalmköpingsvägen
och befintlig
verksamhetslokal.
I bakgrundenpågåendenybyggnationför bostäderinom
Självstarten22.

Stadsbild och karaktär
VillastadenÖrby har successivtförtätatsmenhar en bevarad
småskalighet.Områdetkaraktäriserasav sin varieradebebyggelse.
GenomÖrby löper huvudstråketGamlaHuddingevägensomhar en
sammanhållenoch för områdetstadsmässig
karaktär,med
flerbostadshusoch inslag av småverksamheter.Vägenkantasav
lamellhusi två till tre våningaroch planteradförgårdsmark.
Byggnadernaär i huvudsakuppfördapå 1940- och1950- talen.
Malmköpingsvägenlöper somen förlängningav dettastråk vidare
österut,utmedHuddingevägen(väg 226) och vidarefram till mötet
med Örbyleden.

Illustration över det lokala stråketlängsGamla HuddingevägenMalmköpingsvägen.
Aktuellt planområdeär markeratmedorange.
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Exempelpå bostadsbebyggelse
längsGamla Huddingevägen.

Malmköpingsvägenkantasi sin norra del av flerbostadshus
med
inslag av verksamheteroch en tydlig stadsmässighet.
I södermöts
gatanav villatomter och flerfamiljshusav villakaraktär.Den södra
delenav gatanhar en mer uppbrutenvillastadskaraktär.
Bebyggelsenär enkelsidig,flerbostadshusen
är mindre och
placeradeväxelvismed kortsidaoch långsidamot gatan.
Gaturummetpräglasav förgårdsmarkmed varierandeväxtlighet.
Aktuellt planområdeär placeratmellan två flerbostadshus
i tre till
fyra våningar.

Befintlig bebyggelse inom
fastigheten Vevstaken 29

Vy längsMalmköpingsvägens
norra delar.Till högeri bilden synspågående
byggnationinom denangränsandefastighetenSjälvstarten22.
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Planområde för Vevstaken 29
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Exempelpå mindreflerbostadshusvid Malmköpingsvägen
söderom
planområdet,medpågåendebyggnationav cykelväg.

Kulturmiljö
Bebyggelseni områdetär inte klassificeradenligt Stadsmuseets
kulturhistoriskaklassificering. Stadsmuseet
bedömeratt befintlig
byggnadinom fastighetenVevstaken29 har ett samhällshistoriskt
värdegenomatt den visar på Stockholmsutbyggnadunder
efterkrigstidendär småhus-och villabebyggelsekompletterades
med byggnaderför butiker och service,i dettafall ett tvätteri.
Trafik och kollektivtrafik
Malmköpingsvägenär enkelriktadför biltrafik. Gatuparkeringtillåts
inte. Tillgänglighetenmed cykel är god,med ett prioriterat
cykelpendlingsstråklängsGamlaHuddingevägenoch
Malmköpingsvägensvästrasida.Närmastebusshållplatsligger
cirka 150 meterfrån planområdetoch trafikerasav flertaletbussar
mot Älvsjö, Fruängen,Liljeholmen, Bredäng,Skärholmen,
Gullmarsplanoch Skarpnäck.
Miljö
Huvuddelenav fastighetenär hårdgjordoch saknargrönska.Viss
gräs-och trädvegetationutanhögrenaturvärdenfinns mot
omgivandefastigheteroch vägar.
Dagvattenfrån områdetledsidag till Henriksdalsreningsverkoch
vidareut i Strömmen.Strömmenär en vattenförekomstenligt EU:s
vattendirektiv,vilket innebäratt denhar miljökvalitetsnormersom
skauppfyllas.
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Störningar och risker
Huddingevägen(väg 226) löper parallellt med planområdetcirka 15
meterfrån fastighetsgränsen
för Vevstaken29. Huddingevägen
utgör rekommenderadsekundärväg för transportav farligt gods.
Det finns en risk för markföroreningarinom fastighetenpå grundav
tidigareverksamheter.Bland annatkan kemtvättbedrivits.
Planområdetutsättsför trafikbuller från bådeHuddingevägenoch
Malmköpingsvägen.Bullernivåernaöverstiger55 dBA i delarna
närmastHuddingevägen.Idag finns en bullerskyddsskärmutmed
Huddingevägen.
Teknisk försörjning
Ledningarför vattenoch avloppfinns framdragnatill fastigheten.
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Planförslaget
Förslag som ligger till grund för detaljplanen
Planförslagetsyftar till att möjliggöra för cirka 15 nya bostäderi
cirka tre våningarmed möjlighet till verksamhetslokal
i
bottenvåningen.Bostädernaavsesupplåtassomhyresrätter.Under
planprocessen
kommerdet prövasom befintlig byggnadskarivas i
sin helhetoch ny byggnaduppföras,alternativtom delar av
befintlig byggnadkan bevarasoch byggaspå.
Möjligheten att hanterabil- och cykelparkeringsamtmöjlighetenatt
anläggaen ny trottoarlängs Västermovägen
skastuderas.
Tillkommandeparkeringsbehovavseslösasi garageundermark.
I enlighetmed stadensstrategiför varsamutveckling av småhusoch villaområdenskaplanförslagetutformasmed hänsyntill
platsensvärdebärande
karaktärsdrag.Tillkommandebebyggelseska
ta hänsyntill befintlig kulturmiljö och tillföra nya värdentill
platsen.Förslagetbehöverutformassåatt godaboendemiljöerkan
skapas,trots påverkanfrån trafikbuller från Huddingevägen.Ett
tillskott av grönskabedömsvara viktigt bådeför boendemiljönsamt
för att förbättraförutsättningarnaför dagvattenhantering.

Arkitektonisk idé
Detaljplanensyftar till att skapaett tydligt, tryggt och attraktivt
gaturummed bebyggelsenlängsMalmköpingsvägen.Gestaltningen
av ny bebyggelseinom fastighetenVevstaken29 skabidra till en
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god helhetsverkangenomatt utgåifrån denbefintliga bebyggelsens
karaktärsdragavseendeskala,volymhantering,tak- och
fasadutformning,materialitet,kulör och detaljering.
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Genomatt möjliggöra för publika verksamheteri bottenvåningen
och placeraentréernaut mot omgivandegatorkan tillkommande
bebyggelsebidra till ett mer sammanhålletgaturumoch komplettera
denbefintliga stadsmässighet
som finns i stråketlängsGamla
Huddingevägenoch Malmköpingsvägen.

Illustration över planenshuvudsakligagestaltningsprinciper.

Planförslagets konsekvenser
Bostadsförsörjning
Planenmöjliggör för cirka 15 nya bostäderi ett attraktivt och
kollektivtrafiknäraläge.
En socialt sammanhållen stad
Ett tillskott av lägenheteri den annarsdominerande
villabebyggelsenger en störremöjlighet för människoratt stannai
områdetpå lång sikt, och i flera skedenav livet.
Trygghet

Omvandlingenfrån renodladverksamhetslokaltill en blandad
bebyggelsemedbådebostäderoch verksamhetkan bidra till en
upplevdökad trygghetlängsMalmköpingsvägen.
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Jämställdhet

Tryggheti ett områdeär viktigt ur jämställdhetsperspektiv.
Detaljplanenbedömsdärför bidra positivt till jämställdheten.
Ny bebyggelsemöjliggör för att skapaen bättre trafikmiljö genom
utbyggnadav trottoarmot Västermovägenvilket gynnaroskyddade
trafikantersomgenerelltsettoftastär kvinnor och barn.
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Kulturmiljö i en växande stad
Att tillåta en högreexploateringsgrad
samttillföra en ny
användningpå fastighetenkommerinnebäraen förvanskningav
befintlig byggnadskulturmiljövärden.Även läsbarhetenav
områdetshistoriskautvecklingkan påverkasnegativt.Intentionenär
att dennya bebyggelsenskautformasmed varsamhetoch utifrån
kunskapom platsenskulturmiljö och stadsplanehistoriska
värden.
Vid en utveckling av fastighetenkan nya och kompletterande
värdenskapas.
Arkitektur och gestaltning
Projektetbidrar till att ge den aktuelladelenav Malmköpingsvägen
en tydligarestadsmässighet.
Genomatt tillföra bebyggelseinom
fastighetenVevstaken29 i sammaskalasomnyligen uppförd
bebyggelseinom den angränsande
fastighetenSjälvstarten22
förstärksupplevelsenav ett sammanhängande
gaturumoch därmed
det lokala sambandetmellanMalmköpingsvägenoch Gamla
Huddingevägen.Intentionenär ävenatt förtydliga gaturummet
genomatt vändaentréermot Malmköpingsvägenoch arbetamed en
enhetliggestaltningav förgårdsmarken.
Trafik och mobilitet
Det kollektivtrafiknäraläget, gott om cykelparkeringoch närheten
till det regionalacykelstråketgör att det kommervaralätt att
transporteras
utanbil. Den bilparkeringsomkrävs skai förstahand
lösasi garageundermark.
Grön och vattennära stad
Endasten begränsadmängdgrönytaoch vegetationfinns inom
fastighetenidag. En omgestaltningav fastighetenmedny
bostadsbebyggelse
ger möjlighet att tillföra mer grönyta,ytor som
kan bidra bådetill lokalt omhändertagande
av dagvattensamt
ekosystemtjänster.
Klimat, miljö, hälsa och säkerhet
Eventuellakonsekvenserav skyfall utmedMalmköpingsvägen
behöverutredasoch hanterasinom planprocessen.
Även frågor om
markföroreningar,risk, buller och eventuellförekomstav
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luftföroreningarbehöverutredas.Då denangränsande
fastigheten
Självstarten22, somhar mycket liknandeförutsättningar,nyligen
bebyggtsmed flerbostadshus
bedömsdet finnasgodamöjligheter
att uppnåen säkeroch hälsosammiljö i enlighetmed gällande
riktlinjer.
Teknisk försörjning
Teknisk försörjningfinns på platsenidag.
Planprocess
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Process
Planarbetetavsesatt bedrivasmed standardförfarande.
Nästa
tillfälle somärendetskaredovisasför stadsbyggnadsnämnden
blir
vid redovisninginför nytt ställningstagande
efter plansamrådet.
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret
bedömeratt detaljplanensgenomförande
inte kan antasmedförasådanbetydandemiljöpåverkansomavsesi
6 kap. miljöbalken att en miljöbedömningbehövergöras.Underlag
till undersökningenom betydandemiljöpåverkanhar inhämtatsfrån
Stadsmuseet,
miljöförvaltningenoch Storstockholmsbrandförsvar.
Tidplan
Under förutsättningatt erforderligtunderlagför detaljplanens
framtagandelevererasenligt uppsattprojekttidplan,samtatt det
underplanprocessen
inte tillkommer nya omständighetersominte
kunnat förutses,bedömsföljandetidplan kunnarealiseras:
Start-PM
Samråd
Granskning
AntagandeSBN

maj 2022
jan 2023
feb 2024
maj 2024

Planavtal
Planavtalhar tecknatsmedFastighetsAB Malmköpingsvägen44
för att täckakontoretskostnaderi sambandmedupprättandeav
detaljplanen.
STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Stadsbyggnadskontoret
ställer sig positivt till att kompletteraÖrby
med cirka 15 bostäderoch en eller flera verksamhetslokaler
invid
Malmköpingsvägen.Bebyggelsenskabidra till ett mer
sammanhålletgaturumlängsMalmköpingsvägenvilket är i linje
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med översiktsplanens
mål om en sammanhängande
stad.Kontoret
bedömeratt projektetär ett exempelpå en värdeskapande
kompletteringi ett kollektivtrafiknäraläge och längsett centralt
stråk.Även om det rör sig om få bostäderblir det ett viktigt tillskott
för att uppnåstadensåtagandeni Stockholmsförhandlingen.
Föreslagnaverksamhetslokaler
i bottenvåningen,entréersom
placerasmot gatansamten grön förgårdsmarktillför kvaliteter till
stadsrummet.Ett tillskott av lägenheter,som föreslåssom
hyresrätter,i den annarsdominerandevillabebyggelsenger ocksåen
störreblandningav upplåtelseformer.Detta bidrar till att fler
människorkan stannai områdetpå lång sikt och i flera skedenav
livet. Bebyggelsenskagestaltasmedhänsyntill områdets
övergripandestadsbildoch kulturmiljö och ta tillvara på platsens
befintliga kvaliteter.
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Under planarbetetkommerplatsensoch befintlig byggnads
kulturhistoriskavärdenutredasvidare.Att riva eller byggapå den
befintliga byggnadenkommerinnebäraatt vissavärdenkopplade
till kulturmiljö går förlorade.Stadsbyggnadskontoret
bedömeratt de
positiva effekternaav en varsamförtätningi dettaläge överstiger
eventuellanegativakonsekvenserför kulturmiljön.
Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt planarbetepåbörjas.
SLUT

