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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att komplettera området med ca 220
lägenheter i flerbostadshus varav 80 lägenheter enligt
Stockholmshusprojektet. Vidare är syftet att omvandla
Nykroppagatan till en stadsgata med bebyggelse nära gatan och
en gatusektion som prioriterar gång- och cykeltrafik. Den
tillkommande bebyggelsen planläggs för bostadsändamål med
möjlighet att använda bottenvåningen för centrumändamål.
Detaljplanen möjliggör även att två ytor för hantering av skyfall
skapas på parkmark, att befintlig parkering på fastigheten Lurö
säkerhetsställs samt att befintligt miljörum på fastigheten
Hammarö 9 säkerhetsställs och ges en större byggrätt.
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Bostäderna ska utgöra ett kvalitativt tillskott boendemiljömässigt
liksom arkitektoniskt. Detaljplanen reglerar karaktärsdrag i
gestaltningen för att skapa en ny årsring som ska vara
omsorgsfull och anpassad till omgivningen. Detaljplanen reglerar
även bebyggelsens utförande för att skapa goda boende- och
stadsmiljöer.
Förslaget innebär uppförande av sex byggnader i fyra våningar
längs Nykroppagatan och två byggnader i sex våningar längs
Ölmevägen. Förslaget innebär även att Nykroppagatan byggs om
och flyttas söderut samt att två ytor för skyfallshantering skapas.
Miljöbedömning

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande
inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som
åsyftas i PBL eller MB att en miljöbedömning behöver göras.
Tidplan

Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande enligt
nedanstående preliminära tidplan:
Start-PM
Samråd
Granskning
Godkännande SBN
Antagande KF

juni 2013
20 februari – 20 mars
9 oktober – 6 november 2019
12 december 2019
mars 2020
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Inledning
Handlingar
Planhandlingar

Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Där höjder
förekommer redovisas dessa i höjdsystemet RH2000. Till planen
hör denna planbeskrivning.
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Utredningar

Utredningar som tagits fram under planarbetet är
 Arkeologisk utredning 2016:69 (Arkeologgruppen, 2016)
 Bedömning av luftföroreningssituationen på Nykroppagatan
(SLB analys, 2018-07-23)
 Bullerutredning Dillö 2 och 3 (Akustikbyrån, 2019-12-02)
 Bullerutredning Hammarö (Structor, 2019-09-30)
 Bullerutredning Svartlöga och Lagnö (Structor, 2019-09-20)
 Dagvattenutredning allmän plats (Ramböll, 2019-11-22)
 Dagvattenutredning Dillö 2 och 3 (Tyréns 2019-09-04)
 Dagvattenutredning Hammarö (Bjerking 2019-10-01)
 Dagvattenutredning Svartlöga och Lagnö (Ramböll,
20190927)
 PM Geoteknik och MUR Dillö 2 och 3 (Tyréns, 2019-09-09)
 PM Geoteknik och MUR Hammarö (Structor, 2019-10-01)
 PM Geoteknik och MUR Allmän plats (WSP, 2018-11-26)
 PM Geoteknik och MUR Svartlöga och Lagnö (Bjerking,
2019-09-16)
 Naturvärdesinventering vid Nykroppagatan (Ekologigruppen
2016-06-27)
 Parkeringsstudie vid Nykroppagatan (Grontmij, 2015-10-29)
 Riskanalys Svartlöga och Lagnö (Brandskyddslaget 2019-1001)
 Solstudie Dillö (HOW arkitekter, 2019-09-23)
 Solstudie Hammarö (ÅWL arkitekter, 2019-09-25)
 Solstudie Svartlöga och Lagnö (IPOS, 2019-11-13)
 Trädinventering vid Nykroppagatan (Arbor konsult ab, 201509-29)
Övrigt underlag

 Gestaltningsprogram för Stockholmshusen (Familjebostäder,
Stockholms hem, Svenska bostäder, mars 2019 )
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Medverkande

Planen är framtagen av Sandra Öhrström stadsbyggnadskontoret i
samarbete med Villiam Brännström, Nerma Muhovic, Per Qvist,
Amanda Fjellström och Idris Yasin på exploateringskontoret,
Christina Haak har ansvarat för de fastighetsrättsliga
beskrivningarna. Familjebostäder, Svenska Hem i Bromma, Togo
Danielsson och Erik Dahls fastighets AB har deltagit i arbetet.
Planens syfte
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Syftet med detaljplanen är att komplettera området med ca 220
lägenheter i flerbostadshus varav 80 lägenheter enligt
Stockholmshusprojektet. Vidare är syftet att omvandla
Nykroppagatan till en stadsgata med bebyggelse nära gatan och
en gatusektion som prioriterar gång- och cykeltrafik. Den
tillkommande bebyggelsen planläggs för bostadsändamål med
möjlighet att använda bottenvåningen för centrumändamål.
Detaljplanen möjliggör även att två ytor för hantering av skyfall
skapas på parkmark, att befintlig parkering på fastigheten Lurö
säkerhetsställs samt att befintligt miljörum på fastigheten
Hammarö 9 säkerhetsställs och ges en större byggrätt.
Bostäderna ska utgöra ett kvalitativt tillskott boendemiljömässigt
liksom arkitektoniskt. Detaljplanen reglerar karaktärsdrag i
gestaltningen för att skapa en ny årsring som ska vara samtida,
omsorgsfull och anpassad till omgivningen. Detaljplanen reglerar
även bebyggelsen utförande för att skapa goda boende- och
stadsmiljöer.
Planens huvuddrag

Förslaget innebär uppförande av sex byggnader i fyra våningar
längs Nykroppagatan och två byggnader i sex våningar längs
Ölmevägen. Förslaget innebär även att Nykroppagatan byggs om
och flyttas söderut samt att två ytor för skyfallshantering skapas.
Plandata
Läge, areal, markägoförhållanden

Planområdet ligger längs Nykroppagatan strax väster om Farsta
centrum och sträcker sig från bron över Magelungsvägen till
Farstavägen. Planområdet utgörs av fastigheterna Hammarö 9,
Dillö 2 och 3 samt del av Farsta 2:1. Samtliga fastigheter ägs av
Stockholm stad varav Hammarö 9 upplåts med tomträtt till
Familjebostäder och Dillö 2 och 3 till Fastighets AB Erik Dahl
respektive Danielsson Fastigheter i Stockholm AB.
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Det blåmarkerade områdenavisar fastigheterna Hammarö 9 (i norr) och
Dillö 2 och 3 (i söder). Resterande mark tillhör fastigheten Farsta 2:1.

Tidigare ställningstaganden
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Översiktsplan

Översiktsplanför Stockholmantogsav kommunfullmäktige23
mars2018.För att fågenomförandekrafti stadsbyggandet
pekar
stadeni förslagettillöversiktsplan ut fyra fokusområdenvarav
Farstaär ett. Farstaharett strategisktläge i söderortmed stora
stadsutvecklingsmöjligheter
och mångakvaliteter som ska
tillvaratasoch utvecklas.Stadsdelenär viktig i utvecklingenav
söderortdär 2013 års Stockholmsförhandlingoch satsningarpå
tunnelbananmöjliggör omfattandebostadskompletteringar.
Utbyggnadenav tunnelbananoch Citybananökar turtäthetenoch
kapacitetenvilket skapargodamöjligheterför fortsatt
kompletteringmed fler bostäderoch arbetsplatseri
stadsdelsområdet.
Detaljplaneförslagetöverensstämmermed
Översiktsplanför
Stockholm.Förslagetligger i linje med stadsbyggnadsmålen
”en
växandestad” och ”god offentlig miljö”. Den möjliggör för både
fler bostäderoch utvecklardet offentliga rummet.
Program

Områdetingår i planprogramTyngdpunktFarstasom godkändes
i juni 2016.I programmetföreslåsNykroppagatanomvandlastill
ett urbantstråk genomatt placerany bebyggelsei anslutningtill
Nykroppagatansnorraoch västrasida.Gatanssektionföreslås
omfördelasför att ge utrymmeför gång-och cykelbanorsamt
trädplanteringar.Angöring till de nya bostädernaföreslåsske
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längskantstenenoch utmedgatanfinns inslagav värdefullaträd
som föreslåssparasoch kan bilda småfickparker.Programmet
föreslårocksåkompletterandebostadsbebyggelse
i kvarteret

Utdrag från Tyngdpunkt Farsta där bebyggelse längs Nykroppagatan föreslås
samt ny bostadsbebyggelse i kvarteret Dillö.

Dillö.
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Gällande detaljplaner

För områdetgäller stadsplanerna
PL 5483 (lagakraft 1960),PL
5241 (lagakraft 1958),PL 5326 (lagakraft 1959),PL 5045 (laga
kraft 1957),PL 5456 (lagakraft 1963)samtPL 5570A (lagakraft
1959).PlanernaPL5483och PL 5241 angerbyggnadskvarterför
Dillö 1 och 2 respektiveför Hammarö9. Övriga planeranger
allmän platsmarki form utav gataoch parkmark.

Gällande detaljplanegränser i blå linje, svart linje markerar planområdet.
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Kommunala beslut i övrigt
Stockholmshusen

I Stockholms stads budget för 2015 tydliggörs att takten på
bostadsbyggandet ska öka och att fokus ska ligga på hyresrätter
med rimliga hyror. Som en del i detta ska de kommunalägda
bostadsbolagen fördubbla sitt bostadsbyggande och
kommunfullmäktige har gett de kommunalägda bostadsbolagen,
stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret i
uppdrag att ta fram ett koncept för att göra det möjligt. Resultatet
av detta arbete är Stockholmshusen. Ett Stockholmshus ska vara
ett bra exempel på hur en hustyp kan byggas med hög kvalitet
avseende god arkitektur och bra material, och de måste kunna
förhålla sig till olika typer av befintlig bebyggelse.
Markanvisning
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Familjebostäder markanvisades 2013-06-13 för hyresrätter och
Svenska hem i Bromma markanvisades 2016-06-09 för
bostadsrätter, båda på del av Farsta 2:1. Tomträttshavarna av
Dillö 2 och 3 markanvisades i exploateringsnämnden den 201609-22.
Riksintressen

Söder om planområdet går Nynäsbanan som utgör riksintresse för
järnväg.
Förutsättningar
Natur
Mark och vegetation

Delar av planområdet är hårdgjort i form av väg och parkering
men det finns också naturmark och klippta gräsytor med stora
träd.
Naturvärden

Naturmarken inom planområdet ingår inte i stadens övergripande
viktiga grönstrukturer" ekologiskt särskilt betydelsefulla
områden" (ESBO) eller i något av habitatnätverken för groddjur,
barrskogsfåglar eller eklevande arter.
I den västra delen av planområdet, strax norr om bron över
Magelungsvägen finns områden med naturmark. En
naturvärdesinventering gjordes av Ekologigruppen våren 2016
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med syfte att få kännedomom områdetsnaturvärdeninför
planläggningav området.En del av naturmarkenavsessparasi
planarbetetför att låta det fungerasom spridningsstråk.
Inventeringenvisar att naturområdennärmastjärnvägsspåren
på
bådedenöstraoch västrasidanav Nykroppagatanhar höga
naturvärdendär främstförekomstav äldreekar och gamlatallar.
Det naturområdesom ligger österom Nykroppagatanär dock det
som har starkareekologisktsambandmedMagelungenoch
därmeddet som föreslåssparas.I det västradelområdetfinns
förutsättningarför delar av naturvärdenaknutnatill tall att finnas
kvargenom att sparaträd ävennär nya husbyggs.

Bild från Naturvärdesinventering (Ekologigruppen 2016). De gulmarkerade
områdena visar områden med påtagligt naturvärde, grönt visar område med ett
visst naturvärde och den röda linjen visar undersökningsområdet.

Rekreation och friluftsliv

Planområdethar god tillgänglighettill friluftsliv och rekreation
då det ligger näraFagersjöskogen,
Magelungenoch FarstaIP.
Geotekniska förhållanden
Markförhållanden

Enligt byggnadsgeologiskakartan
från ca 1980utgörs
planområdetav morän,lera och bergi dagensamteventuella
ledningar.Vid byggnationav bostäderpå lermark intill vägar
finns risk för att passerande
trafik orsakarvibrationeri
byggnaderna,vilket kan ge upphovtill olägenhetför människors
hälsa.Det bör därför säkerställasatt byggnadernakonstrueraspå
sådantsättatt markvibrationerinte spridstill byggnaderna.
Vibrationeri byggnadernabör underskridakomfortriktvärde
0,4 mm/s (SvenskstandardSS 460 48 61).
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Utdrag från Byggnadsgeologiska kartan från ca 1980. Rödaområden markerar
berg i dagen, gula områden lera, lilaområden morän. Planområdet markeras
med röd linje.

Hydrologiska förhållanden
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Miljökvalitetsnormer för vatten

Planområdetingår i Magelungenstillrinningsområde.
Magelungenär en vattenförekomstenligt EU:s vattendirektiv,
vilket innebäratt det finns miljökvalitetsnormersom ska
uppfyllas för vattenförekomsten.
Miljökvalitetsnormenför den
ekologiskastatusenär idag ”otillfredställande”och skauppnå
”god” till år 2021.Miljökvalitetsnormenför den kemiskastatusen
är idag ”uppnårej god” och skauppnå”god”(enligt VISS
augusti2016).
Dagvatten

Dagvattenavledsfrån bebyggdaoch hårdgjordaytor inom
planområdenavia en dagvattenledningtill en skärmbassäng
i sjön
Magelugnen.Dagvattenfrån hårdgjordaytor såsomtak, vägar
och parkeringskatasomhandinom kvartersområdetsålångt det
är möjligt.
Översvämningsrisk

Stockholmsstadsöversiktligaskyfallsmodellvisar att det vid
gångtunnelunderNykroppagatan,vid kvarteretSvartlöga,är
maximal risk för översvämning.Även på gårdenvid kvarteret
Dillöfinns det en lågpunktdär dagvattenriskeraratt ansamlas.
Befintlig bebyggelse

Inom planområdetfinns ingenbefintlig bebyggelse.
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Landskapsbild/stadsbild

Nykroppagatanär präglatav 1950-och 1960-taletsideal med
trafiksepareringmellanolika trafikslag.Mellan gatanoch
bebyggelsenfinns storatrafik-och parkeringsytormed uppväxta
träd och inslagav berg i dagen.Naturmarkenoch det breda
gaturummetger Nykroppagatanen grön och lummig karaktär
samtidigtsom det gör gaturummetmindredefinierat.Pågatans
södrasidafinns en mindregatuparkmed ett gångstråk.
BebyggelsenlängsNykroppagatansnorrasidautgörsav
lamellhusi tre våningarfrån slutet av 1950-taletmed garagei
bottenvåningen.Husenpå den norrasidanav gatanhar putsade
fasader,pulpettak,balkongermot söderoch entréerfrån norr.
Västerom Forshagagatan
finns parhusbebyggelse
som tillkommit
underden senaredelenutav 1990-talet.Vid Värmlandsvägen
finns radhusbebyggelse.
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BebyggelsenlängsÖlmevägenöstrasidabestårav tre skivhus
uppfördapå 1960-talet.Tomtenbeståridag till stor del av
asfaltsbelagdmarkparkeringoch en bostadsgårdmed gräsmatta
och flera störreträd, bl. a. björkar och lönnträd.Bebyggelsenpå
den motsattasidanav Ölmevägenutgörsav lägre lamellhus.
Kulturhistoriskt

värdefull miljö

Fastigheternai områdetär gulmarkeradepå stadsmuseets
klassificeringskartavilket betyder”fastighetmed bebyggelseav
positiv betydelseför stadsbildenoch/ellerav visst kulturhistoriskt
värde”. Områdetmellan Värmlandsvägen
och Forshagagatan
är
inte inventeratoch är markeratmed streckadlinjei stadsmuseets
kartaför kulturhistorisktvärdefull miljö.

Gulmarkerade fastigheter enligt Stadsmuseets klassificering. Gul färg visar
fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst
kulturhistoriskt värde. Röd linje markerar planområdet.
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Fornlämningar
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Inom planområdetfinns fornlämningarregistrerade
och en
arkeologiskutredningsteg1 har tagitsframunder hösten2016.
Den arkeologiskautredningenomfattadekart- och arkivstudier
samten fältinventering.Vid fältinventeringenkundedet
konstaterasatt lämningenRAÄ-nr Brännkyrka128:1 som redan
år 1981 bedömdessom försvunneni Fornsökinte kunde
återfinnas.Inget av antikvarisktintressepåträffadesvid
fältinventeringen.Det äldre historiskakartmaterialetuppvisade
heller ingen bebyggelseinom undersökningsområdet.

Bild från Arkeologisk utredning steg 1 (Arkeologgruppen 2016)

Offentlig service
Skola och förskola

Kvickentorpskolanoch FarstagrundskolaF-9. Närmstaförskolan
är Rödkindasom ligger vid Farstavägen.
Inom ca 600 meternås
ytterligarefyra förskolor.
Sjukvård

I Farstacentrumfinns vårdcentraloch tandläkare.
Kommersiell service

Farstacentrumligger 150-800meterfrån planområdet.
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Gator och trafik
Gatunät

Planområdet omfattar Nykroppagatan, norr om Magelungsvägen.
Gatan sektion är idag 18 meter och har trottoar och gatuparkering
på båda sidor. På den södra sidan av Nykroppagatan finns en
mindre park med gångstråk.
Kollektivtrafik

Planområdet har goda kollektivtrafikförbindelser. Avstånd till
Farsta tunnelbanestation är mellan 500-800 meter.
Nykroppagatan trafikeras av busslinje 165 mellan Farsta och
Liljeholmen och nattbuss 190 mellan Stockholms C och Farsta
strand.
Störningar och risker
Buller, vibrationer
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Planområdet berörs främst av trafikbuller från Nykroppagatan
(knappt 6000 fordon) samt spårtrafik på Nynäsbanan, med
pendeltåg samt godstrafik. Visst buller tillkommer från
anslutande gator samt Magelungsvägen, söder om pendeltåget.
Farligt gods

Transporter av farligt gods förekommer på Nynäsbanan, som
ligger ca 35 meter från hörnet på den närmaste byggnaden.
Godstransporterna väntas på sikt öka, då Stockholms hamnar
utvecklar Norviks hamn och utbyggnad till dubbelspår planeras
längre ut på Nynäsbanan. Magelungsvägen (drygt 40 meter från
bebyggelsen) ger ett marginellt tillskott av risktransporter.
Luft

Bedömningen av luftföroreningshalterna längs Nykroppagatan
visar att miljökvalitetsnormen för PM10 och NO2 klaras i
planområdet i nuläget (2015).
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Planförslag
Övergripande

Förslagetinnebäruppförandeav sex byggnaderi fyra våningar
längsNykroppagatanoch två byggnaderi sexvåningarlängs
Ölmevägen.Nykroppagatanföreslåsomvandlastill en stadsgata
och flyttas söderutför att möjliggörabebyggelsepå gatansnorra
sida.För att skapaett tydligareoch tryggaregaturumplaceras
bebyggelsennäragatan,entréerplacerasmot gatansamtatt
funktionersom aktiverargaturummet,såsom cykelrum och
lokaler möjliggörsi bottenvåningen.För att värnanaturvärden
och skapaett grönaregaturumhar bebyggelsenplacering
anpassats
till topografioch vegetation.
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Omvandlingenav gataninnebärnya träd planteraslängsgatan
och gatuparkeringminskas.Förslagetinnebärävenatt två
skyfallsytorskapasinvid Forshagagatan
och Värmlandsvägen.
Förslagetinnehållersammanlagtca 220 lägenheter.58 hyresrätter
vid Ölmevägen,80 hyresrätter(inom Stockholmshusprojektet)
och 85 bostadsrätterlängsNykroppagatan.Nedankallas
områdenakvarter Dillö, kvarterHammaröoch kvarterSvartlöga
och Lagnö.

Illustrationsplan som visar den föreslagna bebyggelsen och Nykroppagatans nya placering och sektion.
1. Kvarter Dillö, 2. Kvarter Hammarö, 3. Kvarter Svartlöga och Lagnö. Land Arkitektur AB
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Ny bebyggelse

Bebyggelsenhar utformatsför att anslutatill de olika
bebyggelsekaraktärerna
som finns i områdetsamtidigtsom de
bryter det ursprungligaplanmönstretgenomsin placeringlängs
gatan.
Kvarter Dillö
Ölmevägen
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Illustrationsplan för kvarter Dillö. HOW Arkitekter

Sektion som visar den norra
byggnadensmöte med gårdenoch
Ölmevägen. HOW Arkitekter

Sektion som visar den södra byggnadens
möte med Ölmevägen och gården. HOW
Arkitekter

I kvarterDillö föreslåstvå byggnaderi sex våningarsamten
suterrängvåningmedbostadskomplement
och gemensamtgarage.
Förslagetinnehållercirka 58 hyreslägenheter.
Byggnaderna
placerasparallellt med Ölmevägenoch försesmed en
genomgående
entréi varje huskropp.Byggnadernaplacerasmed
ett avståndsinsemellan,för genomblickoch luftighet, vilande på
en gemensamsockel.Fasadernabyggsupp av prefabricerade
betongelementmedsynligaskarvarsom är en del av
gestaltningen.Balkongerskavara en integreraddel av
fasadgestaltningen
och placerasindragna.Sockelvåningen
gestaltningavviker från restenav fasadengenomen mörkare
kulör och meden mer rustik ytstruktur.Taket utformasplatt och
en volym innehållandehisstoppoch fläktrum tillåts stickaupp.
Suterrängvåningenkommer
delvis att avtecknasig som en
uppbyggdterrassdå Ölmevägenlutar och det är en höjdskillnad
mellan Ölmevägenoch befintlig gård.Terrassenansluteri nivå
med Ölmevägen,närmastNykroppagatanoch är där tillgänglig
från gatan.Trapporoch en rampföreslåsdär terrassenblir högre
för att den andraentrénskavaratillgänglig. Parkeringsgaraget
angörsvia en rampfrån Ölmevägen.Befintliga parkeringsplatser
som finns på platsenidag utgår.
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Framförden nya bebyggelsenoch terrassenskapasen
förgårdsmarksom kan användasför dagvattenhantering.
På
gårdssidanföreslåsplanteradeytor och gemensamma
uteplatseri
anslutningtill tvättstugoroch husentréer.Markytannärmast
husenär körbarför angöringoch uppställningav
räddningsfordon.Vid fastighetsgränsen
mot den gemensamma
gården placerasett svackdikeför dagvatten.

Illustrationmedbebyggelse längs Ölmevägen sett från vändplanen i sydväst.
Nykroppagatan. HOW Arkitekter

Illustrationmedbebyggelse längs Ölmevägen sett från gården på fastigheten
Dillö 2 och 3. HOW Arkitekter
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Hammarö
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Illustrationsplan kvarter Hammarö. ÅWL Arkitekter.

Vid kvarteretHammaröföreslåstre byggnaderi fyra våningar
med 80 lägenheteruppföras.Lamellhusenplacerasparallellt med
Nykroppagatanoch har entréerfrån gataoch gård.Den nya
bebyggelsenplacerastill störstadel på tidigaregatumark.De nya
husenligger någotlägre än de befintliga i norr och kommerbli
ungefärlika höga.Bebyggelsenhar placeratsför att värna
bergspartietmed störreekar och för att skapagrönasläppmellan
bebyggelsen.
Två gårdarskapas,en i släppetmellan de två västrabyggnaderna
(hus1och 2) och en mellanden östrabyggnaden(hus 3) och
parkeringen.Även bakomföreslagenbebyggelsefinns ytor som
kan användassom gård.Lägenheteri bottenplanfår privat
uteplatspå gården.Gårdarnagesen naturkaraktärdär befintlig
vegetationvärnasoch ny planteras.
En ny markparkeringskapasinvid Nykroppagatanoch några
ytterligareparkeringsplatser
tillskapasvid befintlig parkering,
invid miljörummet.De befintliga husenlängsNykroppagatans
norradel har bibehållettillträde till befintlig parkeringoch garage
från Nykroppagatan.Infartentill befintlig parkeringflyttas något
västerutochdelar reglerasmed utfartsförbud.Befintligt miljörum
vid parkeringenföreslåsutökasi västlig riktning.

Sektion som visar det östra byggnadens (hus3) relation till befintlig
bebyggelse.ÅWL Arkitekter.
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Illustration bebyggelse längs Nykroppagatan sett från korsningen Ölmevägen
västerut. ÅWL Arkitekter.

Illustration bebyggelse vid kvarteret Hammarö sett från Nykroppagatan österut.
ÅWL Arkitekter.

Illustration bebyggelse vid kvarteret Hammarö sett från Nykroppagatan österut.
ÅWL Arkitekter.
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Svartlöga och Lagnö

Illustrationsplan för kvarter Svartlöga och Lagnö. In Praise of Shadows
Arkitektur AB
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Vid kvarterSvartlögaoch Lagnöföreslåstre byggnaderi två till
fyra våningar,de västrabyggnadernahar en suterrängvåningoch
den västraen garagevåning.Förslagetinnehåller84 lägenheter.
Bebyggelsenhar placeratsför att värnavärdefullaträd som finns
i släppetmellanhusenvid kv Lagnö.Byggnadernaplaceras
parallellt med Nykroppagatanochförsesmed en genomgående
entréi varje huskropp.Vid entréertill trapphusenmot
Nykroppagatanskapassmåhårdgjordaförplatser.
Byggnadenförskjuts i plan för att följa gatanoch skapaett
volymsspelmot gataoch gård.Förskjutningenskaparen
variationi gaturummetoch ger byggnadernaen egenkaraktär.
Taketär utformat som asymmetrisktsadeltaki en takvinkel som
relaterartill sin omgivning.Bostädernautgörshuvudsakligenav
genomgående
smålägenheter
med entrébalkongmot baksidanoch
privatabalkongermot Nykroppagatan.
Två gårdarskapas,en i släppetmellan de två västrabyggnaderna
och ovanpågaragetför den östrabyggnaden.Även bakomden
västrabebyggelsefinns ytor som kan användassom gård.
Lägenheteri bottenplanfår privat uteplatspå gården.Gårdarna
gesen naturkaraktärdär befintlig vegetationvärnasoch ny
planteras.
Underden östrabyggnadenplacerasett parkeringsgarage
som
angörsvia en rampfrånForshagagatan.
Garageinfartens
ramp
integrerasi en mindre volym. En mindrefristående
byggnadsvolymför avfallshanteringochmiljöstationföreslås
ovan garaget.
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Sektion som visar den västra byggnadens relation till befintlig bebyggelse
(Lagnö 5). In Praise of Shadows Arkitektur AB

Illustrationsbild för bebyggelse vid kvarter vid Svartlöga och Lagnö sett från
Nykroppagatan västerut. In Praise of Shadows Arkitektur AB

Illustrationsbild för bebyggelse vid kvarter Svartlöga sett från Forshagagatan
mot Nykroppagatan. In Praise of Shadows Arkitektur AB
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Illustrationsbild för bebyggelse vid kvarter Lagnö sett från Värmlandsvägen mot
Nykroppagatan. In Praise of Shadows Arkitektur AB

Illustrationsbild för bebyggelse vid kvarter Lagnö sett från järnvägsbronmot
Nykroppagatan. In Praise of Shadows Arkitektur AB

Park och vattenområden
Skyfallsytor

Två ytor för hanteringav skyfall skapas,envid Forshagagatan
och en vid Värmlandsvägen.
Ytorna föreslåsutformassom
skåladegräsytorsomplanterasmed träd och buskar.I bottenpå
ytornaplacerasbrunnarsom dränerarytornasåatt inget vatten
blir stående,såatt ytornahar full kapacitetvid ett skyfall.
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Bilden visar föreslagna skyfallsytor vid Forshagagatan och Värmlandsvägen.
Land Arkitektur AB.

Gator och trafik
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Gatunät

Bilden visar föreslagen sektion för Nykroppagatan. Norconsult.

Nykroppagatanföreslåsflyttas söderutoch omarbetasför att
möjliggörabebyggelseoch skapaett mer stadsmässigt
och grönt
gaturum.Sektionensom föreslåsär 18 meteroch försesmed
gångbanoroch en bredareremsamedträdplanteringarpå båda
sidorna.Angöring placeraspå gatansnorrasidaoch en
dubbelriktadcykelbanapå gatanssödrasida.Körbanansbredd
minskasnågottill förmånför en breddningav gång-och
cykelbanorna.Befintlig gatuparkeringlängsmed Nykroppagatan
minskasoch gatuträdprioriteras.Befintlig parkpå
Nykroppagatanssödrasidaminskasoch gångstråketblir en del
av gatusektionen.Tvåmurarpå minst 1 meterbehövsi
korsningenNykroppagatanoch Ölmevägenför att ta upp
höjdskillnadernamot befintlig fastighet.Belysningenpå
Ölmevägenflyttas till västrasidanoch nykantstensättspå östra
sidan.
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Gång- och cykeltrafik

Befintligt gångstråk i naturmarken vid kv Lagnö som mynnar ut
vid Värmlandsvägen flyttas något västerut. Gångstråket inom
kvarter Svartlöga ersätts med trottoar vid Värmlandsgatan,
Nykroppagatan och Forshagagatan. Fastigheten Svartlöga får två
nya anslutningar för befintliga gångvägar. Tunneln under
Nykroppagatan i anslutning till kvarter vid Svartlöga tas bort och
ersätts av övergångsställe. Fastighet Lurö anslutning till
gångbanan vid gångtunnel tas bort och samordnas med infarten.
Längs både Forshagagatan och Värmlandsvägen breddas gångoch cykelbanan. Till följd av breddningen utgår den befintliga
parkeringen längs Forshagagatan, mellan Nykroppagatan och
Karlskogagatan. Belysning i parkstråket söder och väster om
kvarter Lurö byts ut.
Kollektivtrafik

Befintlig busshållplats Värmlandsvägen (linje 165 från Farsta)
flyttas österut och placeras utanför kvarter Hammarö.
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Parkering

Parkeringstal för bil har tagits fram i enlighet med ” Riktlinjer för
projektspecifika och gröna parkerings tal i Stockholms stad”. Det
lägesbaserade parkeringstalet har satts till 0,45 platser per
lägenhet. Sedan tilläggs 10% för besöksparkering. Talet
motiveras av det goda service- och kollektivtrafikläget med ca
500 m till tunnelbana samt ett avstånd till city på cirka 10 km.
Det projektspecifika parkeringstalet beror på
lägenhetssammansättning och kan ge ett påslag för en stor andel
större lägenheter och avdrag för en stor andel mindre lägenheter.
Byggaktören har möjlighet att sänka sitt parkeringstal ytterligare
till ett så kallat grönt parkeringstal genom att välja att arbeta med
mobilitetsåtgärder. Beroende på val av åtgärdspaket kan det
innebära en sänkning av parkeringstalet mellan 10 och 25
procent. Ambitionsnivå för att nå respektive” rabatt” framgår av
riktlinjerna. Cykelparkeringstalet för projektet är 3 cykelplatser
per 100 BTA kvm.
Kvarter Dillö
Byggaktörens ambition är att sänka parkeringstalet genom att
använda sig av gröna parkeringstal och föreslår i sin
parkeringsutredning en sänkning av parkeringstalet med 15%
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vilket innebär att de åtar sig att ordna mobilitetslösningar till en
medelnivå enligt riktlinjerna. Sedan tilläggs 10% för
besöksparkering. Parkeringstalet blir då på 0,43 för
nyproduktionen.
Byggaktören ska efter föreslagna mobilitetslösningar för denna
plats (58 lgh och 15% rabatt) anordna 24 parkeringsplatser. 19
parkeringsplatser tillskapas i ett parkeringsgarage under de nya
fastigheterna och resterande 5 föreslås lösas genom
parkeringsköp av parkeringsplatser inom eget bestånd.
I projektet planeras för 3 cykelplatser per 100 BTA kvm
sammanlagt 132 platser varav 10 är utomhus och 122 inomhus.
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Kvarter Hammarö
Byggaktörens ambition är att sänka parkeringstalet genom att
använda sig av gröna parkeringstal och föreslår i sin
parkeringsutredning en sänkning av parkeringstalet med 25%
vilket innebär att de åtar sig att ordna mobilitetslösningar till en
ambitiös nivå enligt riktlinjerna. Sedan tilläggs 10% för
besöksparkeringar. Parkeringstalet blir då 0,37 för
nyproduktionen.
Byggaktören ska efter föreslagna mobilitetslösningar för denna
plats (80 lgh och 25 % rabatt) anordna 30 parkeringsplatser.
Parkeringsplatserna avses att lösas genom anordnande av 9 nya
markparkeringsplatser samt genom parkeringsköp av 21 platser
av intilliggande fastigheter där parkeringsplatserna frigörs vid
tillträdet till lägenheterna. Tre parkeringar för rörelsehindrade
anordnas på kvartersmark och en på gatan för hus 3. Två
bilpoolsplatser anordnas i området.
I projektet planeras för 3 cykelplatser per 100 BTA kvm
sammanlagt 217 platser varav 74 är utomhus och 143 inomhus.
Cykelparkering sker i cykelrum med ingång från gatan och
gården, i tvåvåningslösning. Cyklarna ska vara möjliga att låsa
fast i ram och väderskydd ordnas. Verkstadsrum för cykel, plats
för laddning av elcyklar samt cykelpool anordnas.
Kvarter Svartlöga och Lagnö
Byggaktörens ambition är att sänka parkeringstalet genom att
använda sig av gröna parkeringstal och föreslår i sin
parkeringsutredning en sänkning av parkeringstalet med 15%
vilket innebär att de åtar sig att ordna mobilitetslösningar till en
medelnivå enligt riktlinjerna, samt har en majoritet smålägenheter
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som ger en sänkning på 30 %. Sedan tilläggs 10% för
besöksparkeringar. Parkeringstalet blir då 0,27 för
nyproduktionen.
Byggaktören ska efter föreslagna mobilitetslösningar för denna
plats (85 lgh (35 kvm) och 35 % rabatt) anordna 23
parkeringsplatser. Parkeringsplatserna tillskapas i ett
parkeringsgarage under fastigheten vid kvarteret Svartlöga. Två
parkeringar för rörelsehindrade anordnas på kvartersmark.
I projektet planeras för 2 cykelplatser per 100 BTA kvm
sammanlagt 79 platser varav hälften är placerad på loftgången.
Tillgänglighet

Gatunätet är tillgängligt och angöring kan ske i direkt anslutning
till entréer. Avstånd till parkering för rörelsehindrade följer
gällande regler. Avstånd till avfallshantering följer gällande
regler, med undantag för en entré i kvarter Hammarö där
avståndet är 53 meter.
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Dagvatten

Dagvatten ska fördröjas och renas inom kvartersmark i enlighet
med stadens riktlinjer för dagvattenhantering och åtgärdsnivå
innan avtappning till ledningsnätet sker. Gjorda
dagvattenutredningar följer stadens riktlinjer och utgår från att 20
mm dagvatten behöver fördröjas från de hårdgjorda ytorna och
avtappas under 12 timmar.
Kvarter Dillö
Exploateringen av området innebär ett minskat flöde från 35 l/s
till 29 l/s. Minskningen beror på att tidigare hårdgjord yta
(parkering) ersätts med gröna ytor på befintlig gård och på den
nya förgårdsmarken. Dagvatten föreslås fördröjas och renas innan
det avleds till befintligt dagvattennät. Växtbäddar om 12m2
föreslås på förgårdsmarken mot Ölmevägen och ett
svackdike/infiltrationsstråk föreslås i gränsen mot befintlig gård.
Diket beräknas bli ca 1 m brett, ca 50 m långt och med ett djup på
cirka 0,2 m, avrinningsyta ca 1700 m2. Resultaten av den
geotekniska undersökningen ( se avsnitt 3) visar på möjligheter
till viss infiltration vilket kan innebära att dränledning i botten på
svackdiket inte är nödvändig. Med föreslagna åtgärder minskar
flödena efter exploatering och föroreningssituationen bedöms
förbättras.
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Figur som visar dagvattenhantering i kv Dillö. (Tyrens) Föreslagna ytor är i
detaljplanen reglerade som mark som inte får bebyggas.

KvarterHammarö
Exploateringav områdetinnebärett minskatflöde från120l/s till
98 l/s. Någraytterligareåtgärderför att minskaflödetbedöms
inte behövas.Förhöjdahalterav kadmiumfinns inom området.
Dagvattenföreslåsfördröjasoch renasinnan det avledstill
befintligtdagvattennät.Reningföreslåsske genomanläggningav
växtbäddaromtotalt 130m3. Förslagsvisanläggsväxtbäddarna
längsbyggnadernas
norrasida.

Figur som visar föreslagna ytor för dagvattenhantering i kvHammarö. (Bjerking)
Föreslagna ytor är i detaljplanen reglerade som mark som inte får bebyggas.

Kvarter Svartlöga och Lagnö
Exploateringav det östraområdetinnebärett ökat flöde från 9,8
l/s till 11 l/s och för de två västraett ökat flöde från 9,0 l/s till
28,4 l/s. Åtgärderför att minskaflödet bedömsbehövas.I östra
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områdetvisar beräkningarnaatt exploateringenkommerledatill
ökadeföroreningshalterför fosfor (P), zink (Zn), kadmium(Cd),
nickel (Ni), suspenderad
substans(SS),PAH16 och BaP.För de
västraområdenavisar beräkningarnaatt exploateringenkommer
leda till ökadeför alla ämnenutom kvicksilver och olja.
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Dagvattenföreslåsfördröjasoch renasinnan det avledstill
befintligt dagvattennät.För det östraområdet,kv Svartlöga,
föreslåsfördröjningoch reningav dagvattenske genom
anläggningav makadammagasin
och växtbäddarom 14m3. För
de västraområdena,kv Lagnö,föreslåsfördröjning av dagvatten
skegenomanläggningav växtbäddar35m3.Förslagsvisanläggs
växtbäddarnapå förgårdsmarkenmot Nykroppagatanoch i
bakkantav områdena.Problematiskti dettaområdeär att det
innan exploateringvar skogsmark,vilket gör det svårt att få ner
föroreningsmängderna
underbefintlig nivå.

Figur som visar dagvattenhantering i kv Lagnö (B) och kv Svartlöga (A).
Föreslagna ytor för växtbäddar är i detaljplanen reglerade som mark som inte
får bebyggas.

Allmän plats
Exploateringav det östraområdetinnebärett ökat flöde från 202
l/s till 289 l/s. Åtgärderför att minskaflödet bedömsbehövas.
Beräkningarnavisar att exploateringenkommerleda till ökade
föroreningshalteroch mängderför de flesta ämnen.
För att säkerställaminskatflöde, omhändertagandeoch
reningav
dagvattenhar områdetdelatsin i två olika delavrinningsområden.
Den västraoch de mellerstadelarnaav områdetavvattnasmot en
lågpunkti väster.Det östraområdetavvattnasösterutmot
cirkulationsplatsenmellan Nykroppagatanoch Farstavägen.
Skelettjordarnadimensionerasenligt Stockholmsstadsriktlinjer.
För att kunnaomhändertaoch renadagvattnetföreslåsskelettjord
på bådasidor om Nykroppagatanianslutningtill föreslagna
trädplanteringar.Skelettjordarnafördröjeroch renar203 m3.
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Med skelettjordsom reningsalternativblir föroreningshalterna
och mängdernalägre än de var före exploateringför alla ämnen.

Figuren visar ytliga avrinningsvägar för allmän plats
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Översvämningsrisk

En skyfallsanalysmed ett 100-årsregnmed klimatfaktor 1,25 har
gjorts. För att säkerställaatt översvämningssituationen
vid ett
skyfall inte förvärrasför befintliga områdenanläggsnya
skyfallsstråklängsVärmlandsvägenoch Forshagagatan
för att
eliminerade instängdaområdensom annarsskapas.För att
säkerställamaximal volym i skyfallsytornautformas
skyfallsstråkenmed dämmen.Den volym som kan hållasmed
åtgärdernaberäknastill cirka 200 m3 (160 m3 håller gångtunneln
idag).
Gestaltningsprinciper
Gemensamma gestaltningsprinciper

Genomplanbestämmelserregleras
de gemensamma
dragsom
alla bostadsbyggnader
skaha för att medvetetförhålla sig till
befintliga bebyggelsekaraktärer,
bilda en sammanhållenhelhet
och samtidigtutgöraett egetkvalitativt tillägg. Nedanförklaras
och motiverasde planbestämmelser
som reglerargestaltning.
Bottenvåningar
Färdigt golv för bostädermot Nykroppagatanska
ligga minst 0,5 meteröver gatunivå.
Bottenvåningarnas
utformningoch relationtill gatanär viktigt för
hur gaturummetupplevssamtur ett boendeperspektiv.
För lågt
placeradelägenheterkan göraintrångpå gaturummetoch ledatill
insyn.
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Entréer

Huvudentréska vara mot Nykroppagatanoch
Ölmevägen.Från varje trapphusskasekundärentré
anordnasmot gård.
Bebyggelsenshuvudentréerär placerademot gatanför att bidrar
med liv och rörelsei gaturummet.Alla byggnaderskautföras
med genomgående
entréerför att säkerställaen tillgänglig väg till
gård.
Sophantering
Sopkassuner
får endastanordnasmednedkastovan
mark.
Bestämmelsen
syfte är att säkerställaatt sophanteringinte skabli
för dominerandei gaturummet.
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Markens anordnande och vegetation
Byggnadfår ej uppföras.
Kvartersmarkenär begränsadoch gårdskaprioriterasföre
parkering.Därför möjliggörsendastparkeringför rörelsehindrade
på kvartersmarkdärdet anges.
Gestaltningsprinciper för kvarterDillö

Fasad
f1

Elementskarvarskautföras somen del av
gestaltningen.
Bestämmelsen
syfte äratt åstadkommaen gestaltningsom är
omsorgsfulloch anpassadtill sin omgivning.
Balkong
f2
Balkongeroch utkragandebyggnadsdelarfår inte
stickaut från byggrätten.Skärmtakvid entré
undantaget.
Bestämmelsen
syfte äratt åstadkommaen gestaltningsom är
omsorgsfulloch anpassadtill sin omgivning.

Fasadens gestaltning med fönsterband som är indragna från fasad och gestaltade i avvikande kulör.
Balkonger som är integrerad i volym. Elementskarvarsom utförs som en del av gestaltningen. Bild till
vänster från Ölmevägen och till höger från gård. HOW Arkitekter
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f3
Gestaltningsprinciperför kvarter Dillö
Nedanbeskrivsgestaltningsprinciper
som gäller för att
byggnadernaska passain i sin omgivningsamtför attuppnå en
kvalitativ gestaltning.
Byggnadskavara välutformadeavseendevolym,
proportioneroch detaljomsorg.
Suterrängvåningens
gestaltningskavara väl bearbetad
och utförasi avvikandematerialfrån husetsövriga fasad
alternativi betongmed rustik ytstruktur.
Sockelvåningens
fasadmot Ölmevägenskai huvudsak
utförasi trä. Entrépartiför huvudentréskabeståav glas
eller trä.
Fönsterskai huvudsakutförassom fönsterband.
Fönsterbandska varaindragnafrånfasadoch ramen
utförasmed en avvikandekulör från husetsövriga fasad.
Fönsterbandmot Ölmevägenskasträckasig över hörn.
Uppstickandehisstoppoch fläktrum skavaraväl
bearbetade.

Sockelvåningens utförande i huvudsak av trä. Fönsterband som är
indragna från fasad och gestaltade i avvikande kulör. Elementskarvar ska
utföras som en del av gestaltningen. Suterrängvåningens gestaltning. HOW
Arkitekter

Gestaltningsprinciper för kvarterHammarö

Fasad
f4
Fasadenskautformasutan synligaelementskarvar.
Bestämmelsen
ingår i gestaltningsprincipförStockholmshusen.
Balkonger
f5
BalkongermotNykroppagatanfårskjutaut högst1,4
meterfrån fasad.
Bestämmelsen
syfte äratt balkongerej skagöraett för stort
intrångpå gaturummetvid Nykroppagatan.
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Tak
f6
Hisstoppochfläktrum skainrymmasinom takformen.
Bestämmelsen
ingår i gestaltningsprincipförStockholmshusen.
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Fasadens komposition utförs med regelbunden placering av fönster och med
få fönstertyper. Sockelvåningen ska vara förhöjd och fönster högre i relation
till överliggande bostadsvåningar. (1, visar exempel på relationen mellan
sockelvåningen och bostadsvåningar). ÅWL Arkitekter.

f7
Gestaltningsprinciperför Stockholmshusen
De allmännyttigabostadsbolagen
har tagit fram ett
gestaltningsprogram
för Stockholmshus.Gestaltningsprogrammet
beskrivergemensamma
utformningarsamtkulörer för
Stockholmshusen.Nedanbeskrivsgestaltningsprinciper
som
gäller för samtligaStockholmshusför att uppnåen kvalitativ
gestaltningsom bidrar till byggnadersom är välformade,
igenkännbara,välkomnandeoch passarin i sin omgivning.
Byggnadskavara välutformadeavseendevolym,
proportioneroch detaljomsorg.Fönsterplaceras
regelbundetoch antaletfönstertyperskaminimeras.
Fasadskautförasi grön puts.Sockelvåningens
fasadska
utförasi puts i sammakulör som fasad.
Sockelvåningenskavaratydligt förhöjd i relationtill
ovanliggandebostadsvåningar
och markerasmed en list
av plåt.
Entrépartiför huvudentréskabeståav glasoch ask eller
ek.
Fönsteri sockelvåningenskavarahögreän i
bostadsvåningarna.
Dörrar i sockelvåningenskautföras
trä eller plåt.
Fönsterdörr-och fönsteromfattningarskautformasmed
utskjutandeinramningmed livskillnad och varaputsad.
Ramenskautförasmed sammakulör som fasad.
Balkongräckeskautförasmedpinnräcke.Balkongplatta
av betongskaha ursparningi yttre underkant.
Takfotenskautformasutstickandemedsynligataktassar.
Dörrar, fönster,rännor/stuprör,balkongräckenoch övriga
plåtarbetenska utförasi sammakulör.
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Principbild för Stockholmshusen. Sockelvåningen utförs i puts i samma kulör
somfasad. Entréparti utförs i ask eller ek samt med glas. Entrépartiet utförs
något indraget och med skärmtak. Det kompletteras med identitetsbärande
detaljer för Stockholmshusen såsom sittbänk, draghandtag och adressiffra.
Bild Dinell Johansson.

Balkong med pinnräcke. Den kan
även utföras med perforerad
korrugeradplåt. Balkongplattan i
betong får en ursparning i framkant
så att den upplevs nättare. Bild White.

Takfoten ska utformas utstickande
med synliga taktassar. Det skyddar
fasaden och ger byggnaden ett
lättare intryck. Referensbild Dinell
Johansson

Sockelvåningen markeras med en
plåtlist i samma kulör som övriga
plåtdetaljer. Fönster i sockelvåning är
högre än på övriga våningsplan. Bild
White.

Balkongdörr-och fönsteromfattningar
utförs i samma kulör som fasad.
Omfattningarna utförs som upphöjd relief
i puts som ger en skuggverkan på fasad.
Bild Dinell Johansson.
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Möjliga kulörer för putsoch plåtdetaljerenligt gestaltningsprogrammet. Varje
huskropp ska endast ha en kulör på fasadoch plåtdetaljer. Val av kulör utgår
ifrån omgivningens förutsättningar.

Gestaltningsprinciper för kvarterSvartlöga och Lagnö
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Fasad
f1

Elementskarvarskautföras somen del av
gestaltningen.
Bestämmelsen
syfte äratt åstadkommaen gestaltningsom är
omsorgsfulloch anpassadtill sin omgivning.
f5

Balkongermot Nykroppagatanfår skjutaut högst1,4
meterfrån fasad.
Utformningenmedbalkongermot gatanbidrar till en levande
gatumiljö, samtidigtsom det ställer krav på en sammanhållenoch
väl bearbetadgestaltning.
f8
Fasadskautförasi trä.
Bestämmelsen
syfte äratt åstadkommaengestaltningsom är
omsorgsfulloch anpassadtill sinomgivning.
Tak
f6
Hisstoppoch fläktrum skainrymmasinom takformen.
Bestämmelsen
syfte äratt åstadkommaengestaltningsom är
omsorgsfulloch anpassadtill sin omgivning.
1

Fasadens komposition utförs med minst fyra volymer (1, visar exempel på en volym) som är
förskjuten i plan. Illustration visar den östra byggnaden. Takvolym där hisstopp och fläktrum är
1
integrerade. In Praise of Shadows Arkitektur AB.
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1

1
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Fasadens komposition utförs med minst fyra volymer (1, visar exempel på en volym) som är
förskjuten i plan. Illustration visar hus 2 och 3. In Praise of Shadows Arkitektur AB.

f9
Gestaltningsprinciperför Svartlögaoch Lagnö
Nedanbeskrivsgestaltningsprinciper
som gäller för att uppnåen
kvalitativ gestaltningsom bidrar till byggnadersom är
välformadeoch passarin i sin omgivning.
Byggnadskavara välutformadeavseendevolym,
proportioneroch detaljomsorg.Fönsterplaceras
regelbundetoch antaletfönstertyperskaminimeras.
Byggnadskavara förskjuteni plan och varauppdelad
minst fyra avläsbaravolymer.
Entrépartiför huvudentréskabeståav glas.
Balkongerskautformassom en integreraddel av fasaden
och utförasi sammamaterialoch kulör som fasaden.
Sockelvåningvid entrépartivaraförhöjd i relationtill
ovanliggandebostadsvåningar.
Entrépartiskavara
uppglasadtill 40 procent.
Tak, fönster,rännor/stuprör,balkongräckenoch övriga
plåtarbetenska utförasi sammakulör.

Balkong utformad som en integrerad del av fasad. Entrépartiet ska vara
uppglasad och förhöjd. Elementskarvar ska utföras som en del av
gestaltningen. In Praise of Shadows Arkitektur AB.

Konsekvenser
Behovsbedömning

Stadsbyggnadskontoret
bedömeratt detaljplanensgenomförande
inte kan antasmedförasådanbetydandemiljöpåverkansom
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åsyftas i PBL(2010) 4 kap 34§ eller MB 6 kap 11§ att en
miljöbedömning behöver göras.
Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.
Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala
eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. Planförslaget
berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell
skyddsstatus. Den planerade verksamheten bedöms inte medföra
väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa.
De miljöfrågor som har betydelse för projektet har studerats
under planarbetet och redovisas i planbeskrivningen.
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Naturmiljö

Planförslaget påverkar inte något Ekologiskt särskilt
betydelsefullt område (ESBO) eller spridningsstråk av
övergripande betydelse. Däremot berörs ett mindre område i den
västra änden av planområdet som bedöms ha ett påtagligt
naturvärde, med inslag av bland annat välvuxna ekar och tallar.
Även annan vegetation av viss naturvärde berörs. Genom släpp i
bebyggelsen kan dock en del av den värdefulla vegetationen
utmed Nykroppagatan sparas. Värdefulla träd skyddas med
bestämmelsen n1 på plankartan.
Miljökvalitetsnormer för vatten

Området är beläget inom avrinningsområdet för
ytvattenförekomsten Magelungen som har otillfredsställande
ekologisk statuts och som uppnår ej god kemisk status utan
överallt överskridande ämnen. Planförslaget bedöms inte påverka
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.
Stockholms stad driver ett strukturerat arbete för att uppnå en god
vattenstatus i sjöar och vattendrag så att miljökvalitetsnormerna
ska kunna följas. Stadens Dagvattenstrategi och Handlingsplan
för god vattenstatus är grundläggande dokument för detta arbete.
Dessa konkretiseras i lokala åtgärdsprogram för alla
vattenförekomster i Stockholm, liksom i stadens åtgärdsnivå vid
nybyggnation. Det lokala åtgärdsprogrammet för Magelungen,
som förväntas att antas av kommunfullmäktige under hösten
2019, och anger vilka åtgärder som behöver genomföras för att
uppnå god ekologisk och kemisk status inom den befintliga
bebyggda miljön. Åtgärdsnivån syftar till att dimensionera
dagvattenanläggningar för 20 mm nederbörd och minska
föroreningsmängderna med 70-80 % för att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.
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I den västra delen av planområdet, kvarter Lagnö och Svartlöga,
föreslås fördröjning inom fastigheten i växtbäddar och
makadammagasin innan avledning sker till dagvattennätet (se
avsnitt dagvatten, kvarter Svartlöga och Lagnö), Problematiskt i
detta område är att det innan exploatering var skogsmark, vilket
gör det svårt att få ner förorenings-mängderna under befintlig
nivå. Givet att dagvattenåtgärder anläggs med de volymer för
rening och fördröjning som krävs för att uppfylla åtgärdsnivån,
vilket sker med föreslagen dagvattenlösning, uppfyller
detaljplanen sin del i arbetet för att nå god vattenstatus i stadens
vattenförekomster. Den ökning av föroreningsmängder som
beräknas ske till följd av exploateringen kommer genom
åtgärdsnivån att kompenseras inom andra områden där
åtgärdsnivån tillämpas.
För bebyggelsen i kvarter Hammarö minskar det totala flödet, då
merparten av exploateringen sker på trafikytor. Rening av
dagvatten sker inom fastigheten i form av växtbäddar (se avsnitt
dagvatten, kvarter Hammarö). Enligt föroreningsberäkningarna
och föreslagna LOD-åtgärder förväntas utgående, årliga, mängder
reduceras till en nivå som väsentligt minskar belastningen på
Magelungen.
I kvarter Dillö sker exploateringen i princip på hårdgjorda
körytor (asfalt). Den föreslagna exploateringen kommer att
innebära en viss minskning av avrinningen från området, då fler
grönytor tillkommer i anslutning till byggnaderna. Med
föreslagna LOD-lösningar (se avsnitt dagvatten, kvarter Dillö)
beräknas en förbättring ske enligt föroreningsberäkningarna,
eftersom den befintliga parkeringen ersätts med parkering under
huset där avledning av eventuellt förekommande vatten sker till
spillvattenledning och reningsverk. En positiv effekt uppkommer
därför och omdaningen ökar därför möjligheterna att uppnå
uppsatta miljökvalitetsnormer för Magelungen.
Inom allmän platsmark föreslås dagvattnet omhändertas i
skelettjordar på båda sidor om Nykroppagatan (se avsnitt
dagvatten, kvarter Allmän plats). Med föreslagen
dagvattenhantering beräknas föroreningshalterna minska för alla
ämnen förutom nickel som förblir på samma nivå som före
exploatering.
Inom detaljplanen finns erforderliga ytor för att omhänderta
dagvattnet enligt Stockholms stads åtgärdsnivå. Med föreslagna
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dagvattenåtgärder uppfylls åtgärdsnivån inom kvartersmark och
allmän platsmark och planförslaget bedöms därmed inte påverka
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.
Stadsbild

Bebyggelsen utgör ett tydligt tillägg till Farstas ursprungliga
bebyggelse, genom sin placering i direkt anslutning till gatan.
Nykroppagatan förändras därmed från ett öppet gaturum präglat
av trafikytor och varierad grönska till en tätare och mer stadslik
gata, med sammanhållna trädrader.
Störningar och risker
Buller

Godkänt dokument - Petter Lindencrona, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-12-02, Dnr 2013-06730

Utgångspunkten för planeringen är att bebyggelsen skall klara de
riktvärden som preciseras i förordning (2015:216) om trafikbuller
vid bostadsbyggnader.
Bostäderna utsätts för buller från vägtrafik på Nykroppagatan och
spårtrafik på Nynäsbanan. Bullerutredningar har tagits fram för
respektive delprojekt enligt följande:
 Kvarteret Dillö 2 & 3, Farsta, Beräkning av buller från väg
och järnväg (Akustikbyrå, 2019-12-02)
 Trafikbullerutredning kv. Hammarö, Farsta (Structor 201708-21)
 Nykroppagatan, Farsta Omgivningsbuller (Structor 2017-0630)
Kvarter Dillö
Bullerutredningen för kvarter Dillö visar att riktvärde om högsta
ekvivalenta ljudnivå utomhus vid fasad uppfylls vid alla fasader,
varför planlösningar kan väljas fritt. Fasader ska dimensioneras
så att krav enligt BBR uppfylls avseende ljudnivåer inomhus.
Kvarter Hammarö
Fasader mot Nykroppagatan erhåller dygnsekvivalenta ljudnivåer
mellan 63 och 65 dBA vilket innebär att genomgående lägenheter
behövs för att riktvärdena ska klaras. Då ljudnivå överskrider
riktvärden om 60 dBA bör hälften av bostadsrummen i vardera
lägenheten ha tillgång till en bullerdämpad sida där den
dygnsekvivalenta ljudnivån inte överskrider 55 dBA
dygnsekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. Samtliga hus
erhåller som högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå på den
ljuddämpade sidan mot innergården. På den bullerdämpade sidan
på hus 2 och 3 innehålls 70 dBA maximal ljudnivå. På den
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bullerdämpade sidan på hus 1 överskrids 70 dBA maximal
ljudnivå för gavellägenheten närmast Forshagagatan.
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För hus 2 och 3 innehålls riktvärdena för bostäder utan extra
åtgärder eftersom minst hälften av bostadsrummen vetter mot den
ljuddämpade sidan. För de fyra gavellägenheterna närmast
Forshagagatan i hus 1 krävs åtgärder i form av t.ex. balkonger
med täta räcken för att riktvärdena för bostäder ska klaras. På
lägenheternas privata uteplatser överskrids riktvärdena (hus 1 och
3). Därför behöver de ha tillgång till en gemensam uteplats där
riktvärdena klaras. Gemensamma uteplatser är möjliga på
baksidan av hus 2 och 3 utan extra åtgärder. En av totalt tre
planerade uteplatser är placerad så att riktvärdena innehålls utan
åtgärder.
Kvarter Svartlöga och Lagnö
Längs den västra delen av Nykroppagatan ligger bullernivåerna
mellan 62 och 68 dBA ekv på den bullerutsatta sidan. Högst
nivåer erhålls i den del som ligger närmast Nynäsbanan, där både
spår- och vägljud påverkar bebyggelsen. Där bullret underskrider
65 dBA kan enkelsidiga bostäder om högst 35 kvm anordnas mot
gatan. I övrigt bör bostäderna planeras genomgående med
tillgång till tyst sida. På den bullerskyddade sidan av bebyggelsen
ligger ekvivalentnivåerna till större delen omkring 50 dBA ekv.
Maximalnivåerna överskrids på den bullerutsatta sidan för större
delen av Nykroppagatan. Ljuddämpad sida, med maximalt 70
dBA maximal nivå kan erhållas på byggnadens baksida genom
förlängningen av byggnaden mot Nynäsbanan.
Översvämningsrisk

Idag föreligger översvämningsrisk vid ett 100-årsregn i den
gångtunnel som går under Nykroppagatan. Lågpunkten
(gångtunneln) ersätts av nya skyfallsstråk längs Värmlandsvägen
och Forshagagatan. Detta gör att inga nya instängda områden
skapas, och situationen uppströms exploateringen vid 100årsregn blir likvärdig eller något bättre. Skyfallets flöde fördröjs i
lågpunkter med en volym som minst motsvarar dagens lågpunkt
(GC-tunneln) och sedan ansluter befintlig rinnstråk. Detta gör att
situationen nedströms exploateringen vid 100-årsregn blir
likvärdig eller något bättre. För att säkerställa
översvämningsrisken har bestämmelser om höjdsättning tillförts
plankartan.
Kvarter Dillö
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För den nya bebyggelsen vid kvarter Dillö föreligger det ingen
risk för översvämning och befintlig situation på gården bedöms
inte förvärras av den nya exploateringen, snarare förbättras då
hårdgjorda ytor tas bort.
Kvarter Hammarö
För den nya bebyggelsen vid kvarter Hammarö, som placeras vid
och framför rinnvägar för skyfall så höjdsätts kvartersmarken för
att leda om rinnvägarna ut mot Nykroppagatan.
Kvarter Svartlöga och Lagnö
För den nya bebyggelsen vid kvarter Svartlöga har skyfallsrisken
hanterats genom att skyfallsytor skapas intill. Skyfallsrisken har
även hanterats genom att befintlig gångväg norr om fastigheten
Svartlöga höjdsatts om och ett flöde genom fastigheten
begränsats. Kvartersmarken bakom det upphöjda garaget
höjdsätts för att leda ut skyfall mot skyfallsytorna. För att
säkerställa översvämningsrisken har bestämmelser om
höjdsättning tillförts plankartan.
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Skred och grundvattennivåer

För sträckan Farstavägen till strax innan Ölmevägen utgörs
marken av lera som är sättningskänslig och undersökningen visar
att sättningar pågår i området. För att minska de pågående
sättningarna kan utskiftning av befintlig jord med lättfyllning
utföras. Grundvattennivån i denna del bedöms med föreslagen
utformning inte påverkas.
Kvarter Dillö
Geotekniskautredningen bedömer att dagens topografi och
jordlagerförhållanden medför att det inte föreligger någon risk för
ras eller skred i området. Grundvattennivån bedöms med
föreslagen utformning inte påverkas.
Kvarter Hammarö
Västra delen utgörs av berg i dagen och i öst av fyllning på
morän med ett tunt lerlager emellan varpå den
geotekniskautredningen att risken för skred som mycket liten.
Utredningen anger att planerade bebyggelsen inte utgör problem
ur stabilitetssynpunkt om de grundläggs på fast botten.
Kvarter Svartlöga och Lagnö
Geotekniskautredningen bedömer att sättningsproblematik inte
bedöms aktuell eftersom det under jorden är berg.
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Grundvattennivån i denna del bedöms med föreslagen utformning
inte påverkas.
Farligt gods
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Beräkningarna i gjord riskanalys visar att individrisk nivån är
acceptabel inom planområdet. Samhällsrisken är dock så stor att
åtgärder för att sänka risknivån ska undersökas. Störst bidrag till
risknivån bedöms transporter med brännbara gaser på
Nynäsbanan medföra. Bidraget från Magelungsvägen är mycket
begränsat, vilket också en känslighetsanalys avseende transporter
på vägen visar.
Slutsatsen av riskanalysen är att den nya bebyggelsen bör kunna
uppföras enligt studerat förslag, men att vissa krav på
säkerhetshöjande åtgärder är nödvändiga i form av
skyddsavstånd och/eller byggnadstekniska åtgärder. Nedan
redovisas ett förslag på riskreducerande åtgärder som bedöms
nödvändiga för att hantera identifierade risker:
 Obebyggda ytor inom 25 meter från Nynäsbanan ska
utföras så att de ej uppmuntrar till stadigvarande vistelse.
 Ny bostadsbebyggelse ska placeras så att avstånden till
närmaste spår på Nynäsbanan inte understiger 30 meter.
 Inom 50 meter från Nynäsbanan ska ny
bostadsbebyggelse som vetter direkt mot Nynäsbanan
utan framförliggande bebyggelse utföras med följande
åtgärder:
o Inom 50 meter från Nynäsbanan ska fasad som
vetter mot Nynäsbanan utföras i obrännbart
material, alternativt med konstruktion som
motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30.
o Friskluftsintag för utrymmen för stadigvarande
vistelse inom ett kortare avstånd än 50 meter från
Nynäsbanans spårmitt ska vara vända bort från
Nynäsbanan alternativt placeras på tak.
o Inom 50 meter från Nynäsbanan ska utrymmen för
stadigvarande vistelse ha minst en utrymningsväg
som mynnar bort från Nynäsbanan.
Kvartersmarken för kvarter Lagnö är placerad på ett avstånd på
ca 25 meter från spårmitt och ytan mellan regleras som
naturmark. Minsta avstånd från Nynäsbanans spårmitt och
närmaste byggnad placering på kvarter Lagnö är minst 30 meter
från spårmitt och föreslagna riskreducerande åtgärder tillförs
plankartan. Med alla föreslagna riskåtgärder samt bebyggelsens
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placeringpå en höjd bedömsdet lämpligt att placerabebyggelse
inom 50 meterfrån Nynäsbanan.
Föroreningar

I Länsstyrelsens
databasöver potentielltförorenadeområden
”EBH-stödet” finns inga objekt registreradeinom planområdet.
Eventuellaföroreningarhanterasvid genomförandeav plan
genomatt en saneringsanmälan
lämnasin till
tillsynsmyndigheten.I dialog med tillsynsmyndigheten
säkerställsatt förorenademassorschaktasbort till lämpligt djup
för aktuell markanvisning.
Ljusförhållanden

och insyn
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Solstudierhar tagitsfram för respektivedelprojekt.Förslaget
innebäratt en del av befintliga bostäderkommeratt skuggas
underdelar av dagenunderåretsmörkastemånader.Påverkan
bedömsdock varaacceptabeloch rimlig i en någottätare
stadsmiljö.

Utdrag ur solstudien för kvarter Dillö 20 mars. Vid 9-tiden
skuggas bebyggelsen vid Lurö och vid 15-tiden skuggas
lamellhuset norr om förslagen byggnad delvis. Vid övriga
tider skuggas inte befintlig bebyggelse. Joliark.

Utdrag ur solstudien för kvarter Hammarö 20 mars. Vid 15tidenskuggas bebyggelse norr om föreslagen bebyggelse
delvis. Vid övriga tider skuggas inte befintlig bebyggelse.
ÅWL Arkitekter.

Utdrag ur solstudien för kvarter vid Svartlöga och Lagnö 20mars. Vid 09-tiden skuggas radhusbebyggelse norr om
föreslagen bebyggelse delvis. Vid 12och 15-tiden skuggas lamellhus norr om föreslagen bebyggelse delvis. Vid övriga
tider skuggas inte befintlig bebyggelse. In Praise of Shadows Arkitektur AB.
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Intressekonflikter mellan nya och befintliga boende har
identifieras. De flesta sakägare och övriga boende som framfört
synpunkter är oroade för skuggning, och insyn. Bebyggelsen har
placerats för att minimera påverkan på befintlig bebyggelse.
Dock kommer planförslaget innebära skuggning av ett mindre
antal befintliga lägenheter, balkonger och gårdar vid vissa tider
under årets mörkaste månader. Konsekvenserna bedöms som
rimliga för boende i en växande stad.
Barnkonsekvenser

Planförslaget bedöms ha begränsade konsekvenser – varken
positiva eller negativa – för barn. Bebyggelsen tillkommer
huvudsakligen på ytor som inte nyttjas för lek eller rekreation.
Inom planområdet tillkommer inga målpunkter för barn, så som
lekplatser eller förskolor. Bostäderna ges inom detaljplanen
relativt små friytor på kvartersmark, men har tillgång till lekytor i
bla kv Dillö och kv Hammarö. Barns skolvägar påverkas genom
att en gångtunnel tas bort, men goda alternativ säkerställs i form
av övergångsställen och generösa ytor för gång- och cykeltrafik.
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Luft

På grund av ökad trafik och vägflytt bedöms dygnsmedel halten
vid fasad vid befintliga hus söder om vägen öka något i
utbyggnadsalternativet jämfört med nuläge. Men bedömningen
av luftföroreningshalterna längs Nykroppagatan visar att
luftföroreningshalterna i planområdet beräknas ligga under
miljökvalitetsnormen för både PM10 och NO2 efter utbyggnad år
2020. Närheten till Nykroppagatan för den nya bebyggelsen gör
dock att halterna är förhöjda i förhållande till omgivningen.
Tilluften till ventilation bör därför inte tas från fasader som vetter
mot vägen.
Tidplan
Start-PM
Samråd
Granskning
Godkännande SBN
Antagande KF

juni 2013
20 februari – 20 mars 2018
9 oktober – 6 november 2019
12 december 2019
mars 2020
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning

Stadsbyggnadskontoret upprättar detaljplan och svarar för
myndighetsutövning vid prövning av bygglov och marklov.
Lantmäterimyndigheten ansvarar för fastighetsbilningsåtgärder
på initiativ och bekostnad av fastighetsägaren. Berörda
tomträttshavare är medsökande och bekostar nödvändig
fastighetsreglering för sina respektive tomträtter.
Exploateringskontoret ansvarar för och bekostar omläggning av
Nykroppagatan samt flytt av ledningar.
Byggherrarna ansvarar för projektering och utbyggnad inom
blivande kvartersmark samt för anslutningar mot allmän mark.
Huvudmannaskap
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Staden har huvudmannaskap för allmän plats inom planområdet.
Avtal

Följande avtal behövs för detaljplaneförslagets antagande och
genomförande:
 Överenskommelse om exploatering med
tomträttsupplåtelse samt tillägg till tomträttsavtal, mellan
exploateringsnämnden och AB Familjebostäder.
 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av
mark mellan exploateringsnämnden och Svenska hem i
Bromma.
 Överenskommelse om exploatering med
tomträttsupplåtelse samt tillägg till tomträttsavtal, mellan
exploateringsnämnden och Fastighets AB Erik Dahl.
 Överenskommelse om exploatering med
tomträttsupplåtelse samt tillägg till tomträttsavtal, mellan
exploateringsnämnden och Togo Danielssons Byggnads
AB.
 För flytt av ledningar tecknas erforderliga avtal mellan
exploateringsnämnden och berörda ledningsägare.
 Tillägg till tomträttsavtal för Lurö 1
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Verkan på befintliga detaljplaner

Planförslaget innebär att delar av befintliga stadsplaner PL 5483
(laga kraft 1960), PL 5241 (laga kraft 1958), PL 5326 (laga kraft
1959), PL 5045 (laga kraft 1957), PL 5456 (laga kraft 1963), PL
samt 5570A (laga kraft 1959) upphör att gälla inom planområdet.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheter, marksamfälligheter och ägoförhållanden

Planområdet omfattar fastigheterna Hammarö 9, Dillö 2 och 3
samt del av Farsta 2:1. Samtliga fastigheter ägs av Stockholm
stad varav Hammarö 9 är upplåten med tomträtt till
Familjebostäder och Dillö 2 och 3 till Fastighets AB Erik Dahl
respektive Danielsson Fastigheter i Stockholm AB
Användning av mark
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Hammarö 9, Dillö 2 och 3 och del av Farsta 2:1 som ingår i
planområdet är utlagt som kvartersmark (bostäder) och allmän
plats (park, natur och gata) i gällande planer.
Områden utlagda som park, natur och gata i gällande plan, ändrar
användning till bostäder och några områden ändrar egenskap från
park till gata.
Fastighetsbildning

Genom avstyckning från Farsta 2:1 och delar av Hammarö 9 som
idag utgör allmän platsmark (dvs marken är utlagd som park och
gata i dagens gällande planer) respektive kvartersmark, bildas
fyra nya fastigheter (dvs i förslaget till ny plan är marken utlagd
som kvartersmark för bostäder, betecknad med B på plankartan)
Omfånget av fastigheterna är markerade med gul färg på
plankartan och betecknat med B.
Genom avstyckning av fastigheterna Dillö 2 och 3 som idag
utgörs av kvartersmark skapas två nya fastigheterna. Omfånget
av den nya kvartersmarken är markerade med gul färg på
plankartan och betecknat med B. I samband med avstyckningen
föreslås fastighetsgränsen mellan Dillö 2 och 3 rätas ut.
Genom justering av fastighetsgräns mellan fastigheterna Farsta
2:1 och Lurö 1 som idag utgörs av allmän platsmark respektive
kvartersmark utökas kvartersmarken för Lurö 1. Omfånget av den
nya kvartersmarken är markerade med gul färg på plankartan och
betecknat med B.
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Gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanläggning för angöring skapas för
fastigheterna Dillö 2 och 3 och de nya.
En gemensamhetsanläggning för angöring och parkering skaps
för fastigheten Hammarö 9 och de nya fastigheterna.
Ekonomiska frågor

Byggaktören bekostar framtagande av detaljplan enligt planavtal.
Byggaktören står för kostnaden för genomförande av
exploateringen inom kvartersmark samt för återställandeoch anslutningsarbeten som måste göras i allmän platsmark och
som är en följd av byggaktören bygg- och anläggningsarbete
inom kvartersmarken. Staden ansvarar för och bygger ut den
allmänna platsmarken och ansvarar för flytt av ledningar.
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Vatten och avlopp

Stockholm vatten AB ansvarar för nya förbindelsepunkter och tar
ut anslutningsavgifter. Staden ansvarar anslutningsavgiften för
förbindelsepunkter för den blivande tomträttsfastigheten.
Fastighetsbildning

Staden ansöker och bekostar avstyckning av två nya fastigheter
från Farsta 2:1.
Tomträttshavare för Hammarö 9 är medsökande och bekostar
fastighetsbildning av en ny fastighet.
Tomträttshavare för Dillö 2 och 3 är medsökande och bekostar
fastighetsbildning av två nya fastigheter.
Ledningar

Inom blivande kvartersmark finns ledningar som behöver flyttas
vid genomförande av detaljplanen. Staden bekostar flytt av
ledningar.
El och tele m.m.

Anslutning av föreslagen bebyggelse till el och tele bekostas av
byggaktören.
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Grönkompensation

Grönkompensation föreslås ske genom plantering av gatuträd
längs med Nykroppagatan.
Tekniska frågor
Vatten och avlopp

Fastigheterna ska anslutas till det kommunala spillvattennätet.
Anslutningspunkt finns i anslutning till fastigheterna.
Dagvatten

Dagvattnet ska omhändertas inom den egna fastigheten enligt
stadens dagvattensstrategi och åtgärdsnivå.
El/Tele
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Ledningar och möjlighet till anslutning till elnät finns i
anslutning till den planerade bebyggelsen.
Fjärrvärme

Anslutningspunkt för fjärrvärme finns i närheten av planerad
bebyggelse.
Avfallshantering

Avfallshantering ska ske i enlighet med Stockholms stads
riktlinjer. Avfallshantering ska placeras inom 50 meter från
bostadsentré och miljörum för grovsopor och förpackningar ska
anordnas inom respektive fastighet.
Kvarter Dillö
Avfallshanteringen förslås samordnas med befintlig sophantering
på gården som utökas med två sopkärl invid de nya byggnaderna.
Miljörum för källsortering föreslås på övre entréplanet, med
angöring från Ölmevägen.
Kvarter Hammarö
Avfallshantering föreslås ske via bottentömmande behållare för
maskinell tömning som placeras i släppen mellan bebyggelsen
längs med Nykroppagatan.
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Kvarter Svartlöga och Lagnö
Avfallshanteringen förslås ske via sopkärl som placeras i rum vid
entréer. Miljörum placeras i östra byggnaden och samordnas för
alla tre byggnaderna.
Räddningstjänst

Brandbildsuppställning för kvarter Dillö kan ske på
Ölmevägen och gården. För kvarter Hammarö på Nykroppagatan
och för enkelsidiga för norrsidan med stege till balkong. För
kvarter Svartlöga och Lagnö på Nykroppagatan.
Genomförandetid

Genomförandetiden är sju år från det att planen vunnit laga
kraft.

Utförande
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Utbyggnadsordning

Utbyggnaden av planområdet ställer krav på samordning mellan
stadens och exploatörernas entreprenörer. Staden arbetar aktivt
med en skedesplanering för området. Särskild vikt kommer att
läggas på samordning av tidplaner, transporter och etableringar
vilket även kommer regleras i avtal med exploatörerna.

