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B A KGRU N D
FastighetenBottenstocken8 är belägen
vid Gröndalsvägen
söderom Mastparken
i stadsdelenGröndal.Detaljplanenämnar
möjliggöra ett uppförandeav ett erbostadshus.

mandecirka 50 bostäderinvid Gröndalsvägen.Bebyggelsenska anpassas
efter platsensförutsättningarfrämstmed
avseendepå topogra och kulturmiljö.
Därtill syftar planentill att skapaparkeringslösningi garageför de boende.

AV GRÄ N SN I N G O C H METO D

KO N SEK V EN SER A V
PL A N FÖ RSL A GET

Syftet meddennabarn-och jämställdhetskonsekvensanalys
är att identi era
och analyseravilka konsekvensersom
detaljplanenfår ur ett jämställdhetsperspektivoch för barnoch ungasom
kommeratt bo och vistasi områdetefter
planensgenomförande.Vidare rekommenderasett antalåtgärderför att mildra
de negativakonsekvenserna
och stärka
de positiva.

Tra kbuller förekommerfrån Gröndalsvägenoch Essingeleden.
För att allmänna ytor ska klara kriterier för buller
rekommenderas
ett antal bullerdämpande
åtgärder.

Den geogra ska avgränsningenför
analysenär detaljplaneområdet
och dess
in uensområdeför barnoch unga. Platsobservationeroch kartläggningligger
till grund för den analyssom genomförts. Uppläggetför analysenutgår från
Stockholmsstadsmetodikför integrerade
barnkonsekvensanalyser
(steg3).

PL A N FÖ RSL A GET
Detaljplanensyftar till att möjliggöra
uppförandetav ett erbostadshus
inrym-

Planförslagetförväntasinte innebära
någonavsevärdökning av tra kmängder
till stadsdelen.Dock skapasen ny utfart
mot Gröndalsvägensomtidvis tra keras
tätt.

Be ntlig bostadsgårds
yta minskari
och medplanförslagetsgenomförande.
Nyttjandetav gårdenökar ocksåmedett
ökat antal boendedå gårdendelasmed
be ntligt erbostadshus.
Utformningen
av gårdenblir därför viktig för att behålla
de kvalitetersomidag nns på platsen.
Byggnadensgestaltningskaparnya
utblickar över Ekensbergshöjden,
entréer
mot Gröndalsvägenbidrar ocksåmed
mer liv mot gatan.Med rätt belysningsåtgärderoch utformning av gårdsytorkan
tillgänglighettill Ekensbergshöjden
öka
ytterligare,ett områdesomidag upplevs
som en baksida.
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I N L ED N I N G
B A KGRU N D

Plan d ata

SYFTE O CH O M FAT TN IN G

M ETO D

Planområdetär belägeti stadsdelen
Gröndal.Den östradelenav fastigheten
Bottenstocken8 utgör helaplanområdet.
Detaljplanensyftar till att möjliggöraför
uppförandeav ett erbostadshus
inrymmandecirka 50 bostäderparallellt med
Gröndalsvägen.
Därtill syftar planentill
att skapaparkeringslösningi garageför
de boende.

Planområdetomfattasav del av fastighetenBottenstocken8 som är cirka 1500
kvm stor.Fastighetenär belägenvid
Gröndalsvägen,
i stadsdelenGröndal.
Markenägsav bostadsrättsföreningen
Bottenstocken8.

Syftet meddennabarn-och jämställdhetskonsekvensanalys
är att identi era
och analyseravilka konsekvensersom
detaljplanenfår ur ett jämställdhetsperspektivsamtför barnoch ungasom
kommerbo och vistasi områdetefter
planensgenomförande.

Kartläggningav planområdetmed
omnejdhar gjorts via faktainsamlingoch
ett platsbesöksomgenomfördesmåndagen den5 oktober2020.

Planläggningeninnebäratt planområdet
avstyckasfrån be ntlig fastighetoch att
bebyggelsenkompletterasmedett nytt
bostadshuspå gårdensöstrasida.
Bottenstocken

PåStadsmuseets
klassi ceringskartaär
fastighetenBottenstocken8 grönmarkerad vilket innebär”särskilt värdefull” ur
kulturhistorisksynpunkt.
Stadsbyggnadskontorets
samladebedömning är att projektethar godaförutsättningaratt tillföra stadskvalitéer.
Utifrån
översiktsplanens
mål kan Gröndalsvägenskvaliteter som stadsrumstärkasmed
en kompletteringav bostäderoch levande
bottenvåningar.
Vinterviken
Mörtviken
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Syftet medkartläggningenär att få en
djupareförståelseför förutsättningarna
på platsen.Det handlardels om nuvarande situationgällandetra k och tra ksäkerhetsamtmålpunkterför framförallt
barnoch unga.Kartläggningenresulterar
i en nulägesbeskrivning
av detaljplaneområdetsamtdessomnejd.

Jämställdhetsanalysen
utgårifrån BoverketspublikationJämnasteg(2006)och
de frågeställningarsom presenteras
där.
Frågorsomhar bedömtsvara relevanta
för dennarapportär framförallt:
•
•

Kartläggningenligger till grund för den
konsekvensanalys
somtagits fram där
konsekvenserav planförslagetidenti erats medhänsyntill barnoch ungasom
bor och vistasi området.Sist i konsekvensanalysen
görsocksåen sammanställningav planenskonsekvenserför
jämställdheteni området.

•

•

•

Speglarplanensmål och visionerde
jämställdhetspolitiska
målen?
Finnskvinnorsoch mänsönskemål
och intressenredovisadeefter kön i
de skrivnadokumenten?
Är planenanpassadtill olika
befolkningsgruppers
önskemålom
boende?
Har trygghetsaspekterna
beaktats
vid planeringav grönytor,parker
och gemensamhetsanläggningar?
Finnsdet god tillgång till o entlig service,grönområdensamt
sammanhängande
och säkraförbindelsermedcykel och kollektivtrak?

Metodenför analysutgårfrån barnperspektivet.Inventeringav viktiga stråk,
användande,
bristeroch möjligheter
genomförsmedutgångspunkti Stockholm stadstre tematiskaområden,som
är listadenedan.De tre områdenaär inte Analysenkopplarocksåtill Översiktsplahelt skilda från varandra,utan överlappar nen för Stockholmsstaddå dennabland
delvis och påverkarvarandra:
annatpresenterarriktlinjer för hur staden
ska planeraför en trygg och jämställd
•
Miljö och hälsa
stadsmiljö.
•
Boendeoch vardagsliv
•
Trygghetoch tillgänglighet

Ö V ERGRIPA N D E BESL UT
O CH STYR A N D E D O K U MEN T
Ö ve rsiktsp lan
Översiktsplanenbeskriverett snabbt
växandeStockholmmed starktfokus
på en jämn fördelningav stadskvaliteter
över helastaden.Att förstärkade gröna
kvaliteternaoch säkerställafunktioner
som skolor och förskolor är en viktig del
i stadsutvecklingen.

Barnperspektiv

Barnens p ersp ektiv handlar om barns egna
erfarenheter, tankar, känslor, upplevelser
och förståelse om den utem iljö de vistas i
till vardags, exem pelvis skolgården.
Barnperspektivet
handlar om att vuxna
tolkar och analyserar barnens livssituation,
som har barnets bästa i åtanke.
(Arnér & Tellgren, 20 0 6)

Planområdetingår i det störreområdet
VästraGröndalsomi översiktsplanen
pekasut som ”stadsutvecklingsområde
- komplettering”.I ett områdesom detta
ska kompletteringgörasmedutgångspunkt i kunskapom nuvarandekaraktär,
kvaliteteroch behov.
Gröndalsvägenangessom”stadsgataav
lokal karaktär”och föreslåsutvecklas
från tra kled till stadsgatamed ny blandad bebyggelseoch skautformassom ett
attraktivt o entligt rum.
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N UL Ä GESB ESK RIV N I N G
GRÖ N O MRÅ D EN
Dettaavsnittredovisaren beskrivning
av nulägetför planområdetmed omnejd I norr sluttarplanområdetupp mot den
utifrån be ntligt underlagoch platsbesök. angränsande
Ekensbergshöjden,
ett
skogsområdemed värdefull hällmarkoch
ädellövskog.
B EF IN TL IG B EB YGGEL SE
FastighetenBottenstocken8 beståridag
av ett be ntligt bostadshusi 9 våningar, Planområdethar närhettill sammanuppfört 1959,samttillhörandeparkering. hängandegrönområdenvid Vinterviken
Österom byggnaden nnsen mindre
samtMälarensvatten.Mörtviken ligger
gårdsytamednågraparkbänkaroch
endast250 metervästerom planområdet.
cykelställsamten gräsytadär ny byggMöjligheternatill rekreationi närområdet
nad är tänkt att uppföras.
bedömsvaragodaenligt Stadsbyggnadskontoret(Stockholmsstad,2020a).
Bebyggelseni närområdetär huvudsakligen från efterkrigstidenmedtonvikt på I områdetgår det att nna ertalet
1950-60talet. Ursprungligbebyggelse
lekplatser.Två mindre lekplatserligger
präglasav tidensstadsplaneideal,
med
i direkt anslutningtill planområdetoch
fritt liggandeskivhus,lamellhusoch
den störreMastparken50 meternorr om
punkthusmedrelativt stort avståndtill
planområdet.Platsenför dessamålpunksamtorienteradeefter Gröndalsvägen.
ter kan sesi gur 4 på nästasida.
Planområdetomgesav punkthusi sex
till nio våningar.Underdet senaste
decenniethar viss kompletteringsketti
områdetsbebyggelsestruktur.
Tre moderna erbostadshus
hittasdirekt söderom
planområdetmenframförallt har det
sketten utvecklingnorr om planområdet.
Där har bostadsområdet
Gröndalstrand
med cirka 400 nybyggdalägenheterväxt
fram.
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Figur 1. LekplatsenMastparkeni kuperad
terräng norr om planområdet.Foto: Ramboll.

SKO LO R O CH F Ö RSKOLO R

M ÖTE SPL ATSE R

FörskolanViken ligger ungefär200
metervästerom planområdet.Utöver
den nnsen förskola samten F-5 skola
i Ekensbergsomligger ytterligarecirka
500 meterlängrevästerutpå Gröndalsvägen.

En mindretorgbildningmedviss service
ligger strax västerom planområdetoch
en bit österut,i anslutningtill Gröndals
BP, nnsett par mindrebutiker samt
ett café.In till Gröndaldär blandannat
störrematbutik,apotek,bibliotek och
restauranger nns är det cirka 700 meter.

Centralti Gröndal nns er för- och
lågstadieskolor.Barn i högstadieålderfår
sökasig utanförstadsdelendå närmaste
högstadieskola nnsi Aspudden,cirka
600 metersöderom planområdetvia
fågelvägen.

ID RO TTSPL ATSE R
Gröndalsbollplan ligger inom gångavståndfrån planområdet.Här nnsen
konstgräsplanför 9-spelatt nyttja.

Figur 2. FörskolanViken väster om planområdet.
Foto: Ramboll.

Figur 3. Gröndals BP strax öster om planområdet. Foto: Ramboll
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Figur 4. Målpunkter för barn i närområdet.
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GÅ N G- O CH CYK EL STRÅ K
Gröndalsvägensomligger i anslutning
till planområdetär kantadmedgångoch cykelbana.Längsdennahuvudgata
kan gångoch cykling ske separeratfrån
biltra ken. Flera viktiga målpunkter nns
ocksålängsdettastråkså somförskolan
Viken straxvästerom planområdetoch
Gröndalscentraladelarösterom planområdet.
Gröndalsvägenär en förhållandevislugn
stadsgatamed en hastighetsbegränsning
på 30 km/h. Det förekommerdock en
del tung tra k då blandannatSL-bussar
tra kerarsträckanut mot Ekensberg.
För att ta sig till målpunktersom GröndalsBP och Vintervikenmåsteman,
från planområdet,korsaGröndalsvägen.
Flertaletövergångsställennns längs
vägen,de är tydligt markerademen inga
är signalregleradeeller upphöjda.

I de närliggandegrönområdena nnsett
utbyggtgång-och cykelnätdär oskyddadetra kanterkan röra sig, i stort sett,
helt separerade
från biltra k.

KO L L EK TIV TR A F IK
Till planområdetkommermanmed buss
133 som tra kerarsträckanLiljeholmen-Ekensberg.
BusshållplatsBryggvägen ligger i direkt anslutningtill planom- Figur 5. Gång- och cykelbananlängsmedGröndalsvägen.Foto: Ramboll.
rådet.
Gröndaltra kerasav tvärbanan(linje 22)
medändhållplatseri Solnaoch Sickla
och medmöjlighet att byta till tunnelbanansgrönalinje vid Alvik eller röda
linjen vid Liljeholmen. Närmstatvärbanehållplatsligger i centralaGröndal,
cirka 10 minutersgångpromenad
från
planområdet.
Figur 6. Övergångsställepå Gröndalsvägen,
markerat menej upphöjt. Foto: Ramboll.

Kvartersgatornasomanslutertill Gröndalsvägenoch som nnsi andradelarav
stadsdelenkantasav smalaretrottoarer,
här kan gångtra k skesepareratfrån bilar
medancykling skeri blandtra k.

Figur 7. BusshålplatsBryggvägen,planområdet
sestill höger i bild. Foto: Ramboll.
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Planförslagetinnebäratt uppförandetav
ett nytt erbostadshus
tillåts på platsen.Den nya byggnadenföreslåsbli 9
våningarhög likt denbe ntliga byggnaden inom fastigheten.Entréerföreslås
mot Gröndalsvägen.
Den nya byggnadenmöjliggör ett tillskott av 54 bostäder,dessaavsesupplåtas
med bostadsrätt.
Planentillåter ocksåen utbyggnadav
garageundermark, här kommer26
parkeringsplatser
för bil att anordnas.
Dessutomplanerasdet för 136 cykelplatser.Parkeringstaletför bil är beräknat
till 0,48 och för cykel 2,52 platserper
lägenhet.
Garagetplacerasi planensnorra ände.
Gårdsytoranordnasovangaragetpå
byggnadensöstraoch västrasida.Dessa
ytor anslutertill be ntlig naturmarki
norr. Här skaplatsgörasför lek och vila.
Gemensamma
utrymmenanläggsockså
på det överstaplanetmed tillgång till
terrass.

Figur 8. Situationsplanöver planeradexploatering(BergkrantzAtkitrktur, 2020).
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Konsekvensanalysen
av förslagetför
Bottenstocken8 görsutifrån aspekternai
StockholmsstadsIBKA-modell
(steg3).

M IL J Ö O CH HÄ L SA
B u ller
Planområdetpåverkasav tra kbuller från
framförallt Gröndalsvägenoch Essingeleden.
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Temaområdena
är:
•
•
•

Miljö och hälsa
Boendeoch vardagsliv
Trygghetoch tillgänglighet

Temaområde’Miljö och hälsa’beaktar frågor om miljöaspekternabuller,
luft, solljus och markföroreningarsamt
hälsoaspekter.

En tra kbullerutredninghar utförts
av ACAD (2020).Dennautredning
sammanfattaratt de beräknadeekvivalentaoch maximalaljudnivåernavid
fasaduppfyller gällanderiktvärdenför
tra kbuller. Gemensamma
uteplatsersom
uppfyller riktvärdenför ljudnivåer kan
ordnasmot dennorra sidanav terrasserna
ovanpågaraget.Om hela terrassytanska
klara kravetför uteplatsbehöverbullerskärmaranläggas.

Påvåra breddgraderär vintermörkret
en faktor att ta med i beräkningen.Barn
kan leka och vistasutomhustidigareoch
senarepå dagenundervinterhalvåretom
utemiljön är väl belyst.Planförslagettar
ej upp speci ka belysningsåtgärder.
Ekensbergshöjden
somgränsardirekt till
planområdetupplevsvid platsbesöket
somett mörkt skogsområdeoch som
en delvis outnyttjadbaksida.Med god
belysningfrån gårdenskulle ävendetta
områdekunnanyttjas i högreutsträckning.

Temaområdet’Boendeoch vardagsliv’
handlarom tillgång till boende,samhällsservice,aktiviteter och platserför alla
Lu ftkvalitet
barn,oavsettkön, ålder,socioekonomi,
Miljökvalitetsnormenför luft klarasför
etnicitet och funktionsnedsättning.
planområdet.
Temaområdet’Trygghetoch tillgänglighet’ berörfrågor om stråk,tra k och
kommunikationer
Sist i kapitlet presenteras
ocksåkonsekvensernaför planenrörandejämställdhet. Somgrund har Boverketschecklista för jämställdoch fysisk planering
använts.

Sollju s och b elysn in g
Med enbarten utgångspunkti be ntligt
underlagär det med avsaknadav solstudie svårt att avgöraom bostadsgårdarna
är av tillräckligt god kvalitet. Det är
viktigt att bostadsgårdarna
utformasmed
tillgång till bådesol och skugga.

Figur 9. Dagensgårdsutformning.Foto: Ramboll.
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Gård su tform n in g
Fastighetens
gårdsytaminskareftersom
ny byggnadplanerasatt uppförashär.
Dettaminskarde boendesmöjlighet till
rekreationi näraanslutningtill bostaden då en stor del av fastighetenockså
utgörsav en be ntlig parkeringi väster.
Bostadsgårdi näraanslutningtill bostaden är viktigt, inte minst ur ett barnperspektiv.I synnerhetyngrebarnhar inte
möjlighetenatt röra sig långt från bostaden för lek och vistelsepå egenhand.
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Förutomde bänkarsom idag nns
på gården nnsinga anlagdaytor för
lek eller rekreation.Oprogrammerade
gräsytorär dock en bristvarai stadsdelen
och någotsomkan användasför spontan
lek eller bollspel.Be ntliga sittytor kan,
förutom för de boende,ocksåvaraen
viktig plats för dennärliggandeförskolan. Potentielltär dettaen bra ”rastplats”
för mindrebarnpå väg till ut yktsmål
som GröndalsBP eller Mastparken.
Planförslagetinnebäratt dentotala
gårdsytanminskar,med ett ökat antal
boendepå platsenblir det ocksåett högre
nyttjandeav den gårdsytasom är kvar.
Det är därför viktigt att nya ytor utformas
medhög kvalitet och ett varieratinnehåll. Ytorna bör klara ett hårt slitageoch
samnyttjande.En rekommendationär att
bostadsgårdarna
planerasmedfunktioner
för småbarnslekmen ävenmedhängplatserför äldrebarnoch unga.

placeringoch mängdenvegetationpå
gårdenär exempelpå redskapför att
skapabullerfria zonersamtgodasol- och
skuggförhållandensom gör gårdenmer
attraktiv för utevistelseoch lek.
N ation ella fo lkh älso m ålet

Ett av målområdenai det nationellafolkhälsomåletär ”Boendeoch närmiljö”.
Genomatt skapabostadsområden
som är
socialthållbaraoch boendemiljöersom
präglasav godamiljöfaktorer ökasförutsättningarnaför en jämlik hälsa.

Barnsutevistelsebidrar till mycket
positivt utifrån en hälsoaspekt.Solljus
och UV-strålningbehövsför att huden
ska bilda D-vitamin. Fullvärdig utevistelseger ocksåmöjlighet till fysisk
aktivitet somförbättrarsocialförmåga och koncentration(Nyréns,2012).
Byggnadernasorientering,lekytors
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B O EN D E O CH VA RDA GSLIV
O rien terb arh et och id en titet
Bostadshuset
uppförsi linje medbentligt huspå fastighetenvilket ger en
tydlig bebyggelsestruktur
och förstärker
uttrycketav stadsgata.Även orienterbarhetenblir tydligaredå siktlinjen
längsgatanförstärksmedytterligareett
erbostadshus.
Att entréerplanerasmot
gatansesocksåsom positivt då det ger
gatanmer liv.
Planeradbyggnadplacerasi det släpp
som nnsupp mot Mastparken.Längs
fastighetensöstragräns nnsocksåen
gångvägupp mot lekparken.Vid platsbesöknoteradesocksåstigar i skogen
upp mot lekparken.Dessavägarskyms
av planeradbyggnadoch genarevägar
mot Mastparkenför barnsom kommer
västerifrånblockeras.Risken nnsatt
upplevelsenav dennadel av Ekensbergshöjdensomen baksidatilltar. Samtidigt
nns det möjlighet att med utformning
och belysningsåtgärder
förbättratillgänglighetentill höjdenoch förstärkade
informella vägarnaupp mot denpopulära
lekparken.
Tillg ån g till sko lor o ch fö rskolo r
I närområdet nnsförskolor vilket är
positivt. Det nnsdock ett stort behov
av skolor och förskolor i Stockholms
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stadoch planförslagetkan öka trycket
på skolplatseri stadsdelenytterligare.
Exakt hur stor ökning av skolplatsersom
behövspå lång sikt är starkt kopplattill
kommunensoch stadsdelsområdets
tillväxt. Såvälöversiktsplanering,detaljplaneringsomframtagandeav riktlinjer
för bostadsförsörjningen
är viktiga
komponenteratt ta hänsyntill avseende
de framtidalokalbehovenför skol- och
förskoleverksamheter.

%) och ävenhögreän snittet i Stockholm dessutomendast2:or och 3:or, någotsom
som helhet(49 %).
inte heller ger utrymmeför andragrupper av människorän de som redanbor i
För att möjliggöraen mer varierad
Gröndaldå dettaär de storlekarpå lägensammansättning
av invånarei stadsdehetersom redandominerari stadsdelen.I
len hade er hyresrättervarit att önska.
skrivandestundseslägenhetsfördelningPlanförslagetsomdet serut nu innefattar en över vilket bedömssompositivt.

Tillg ån g till g rö n om råd en , p arker
o ch sp o n tan id ro ttsytor
I närhettill planområdet nns ertalet
ytor specielltprogrammerade
för barn.
Omfattandegrönområden nnsocksåi
direkt närhettill planområdetvilket ses
som positivt.
I och med att nya parkeringsytorförläggs
undermark kan mycket av dagens
grönytorinom planområdetsparasoch
utvecklas.
B ostad su tb u d
Bostadsutbudet
i Gröndalbestårnästan
uteslutandeav lägenheteri erbostadshus,av dessaär ungefär70 % bostadsrätter(Stockholmsstad,2018b).Denna
si ra är någothögreän snitteti stadsdelFigur 10. Trappaupp till Mastparken,planområdetbörjar i skogenstrax nedanfördenna.Till högeri
sområdetHägersten- Liljeholmen (53
bild kan en av stigarna ocksåskönjas.Foto: Ramboll.
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TRYGGH ET O CH T IL LGÄ N GL IGH ET
Tra k o ch stråk
Planförslagetinnebäringa störreförändringar vad gäller tra ksituationeni området.En ny utfart över gångoch cykelbanabildasdock när garagettillkommer
på platsen.Detta skulle kunnainnebära
en ökadrisk för kon ikter mellanbilister
och oskyddadetra kanter.Att samordna
nytt garagemed be ntlig parkeringinom
fastighetenhadevarit att föredra.På så
sätthadeen ny utfart kunnatexkluderas.
Tra ken längsGröndalsvägenär tidvis
väl tra kerad.Vid platsbesöketsom
skeddei rusningstidnoteradeskontinuerliga tra krörelser.En del tung tra k
Figur 11. Tra k längs Gröndalsvägen.Foto: Ramboll
förekommerockså.För att nå närliggande målpunktersom lekplatsoch Vintervikensgrönområdenmåstevägenkorsas.
Övergångsställennnsi näraanslutning
till planområdetvilket är positivt. Detta
ligger utanfördetaljplanensområdemen
ett medskickär att studeramöjligheten
till en upphöjningav dessadå det hade
ökat tra ksäkerhetenytterligare för barn
och unga.Barnssyn och hörselär inte
färdigutvecklat.De kan ocksåha svårt
att bedömarisker,avståndoch hastighet
(Stockholmsstad,2016).Dettagör att
tra ksäkrafärdvägarär extraviktigt för
barn.
Figur 12. Stråk över Gröndalsvägenvästerom planområdet,stråket fortsätter mot Vinterviken.Foto: Ramboll
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Tillg än g lig h et
Planområdethar direkt närhettill kollektivtra k medbusshållplatssomansluter
söderom planområdet.Dettaär viktigt
bådeur ett barn-och jämställdhetsperspektiv.RegionStockholmsresvaneundersökning(2019) visar bland annatpå
att den yngstaåldersgruppensamtkvinnor i högreutsträckningän män reser
medkollektivtra k. När det kommertill
åldersgruppen16-24år så sker ungefär varannanresamedkollektivtra k.
Jämförtmed närliggandebostäder,som
är byggdaunderen annantid och med
annankravställning,tillför planenockså
ett stort antalnya cykelparkeringsplatser.
Detta är någotsom ytterligare främjar
resandetill och från områdetmed andra
färdmedelän medbil.

stegoch lekplatsensöderom planområdetär omgärdadav en upphöjdkant,
underlagetpå lekplatsernaär dessutom
av sand.Dessaförhållandenkan begränsa tillgänglighetenför en personmed
funktionsnedsättning.
Efter granskningav situationsplan
för planeradbebyggelsekan liknande
förhållandenhittasinom planområdet.
Enligt ritning över byggnadensåleder
två olika trapporupp till terrassenväster
om byggnaden.Allmännautrymmenbör
vara tillgänglig för alla.

Tryg g h et
Föreslagengestaltningav byggnaden
visar balkongerlängsalla sidor av
byggnaden.Detta bidrar till överblickbarhetbådeöver Ekensbergshöjden
och
För barnoch ungaär trygghetavgörande bostadsgårdarna.
Med rätt belysningökar
om, och hur, de använderen platseller
potentialenför trygghetytterligarepå
kollektivtra k. Det som påverkarupple- gårdarna.
velsenär till exempelbelysning,stökig
eller skräpigmiljö, buller, läsbarhetenav
platsenoch myckettra k (SLL, 2016).
Som tidigarenämntsså nnsett ertal
lekplatseri planområdetsnärhet.Lekplatsernastillgänglighetkan dock diskuteras.
Lekplatsensom nnslängsBryggvägen
på grannfastigheten
i östernåsvia trapp-
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Figur 13. Urklipp över entréplanför Bottenstocken8, trappor på gårdenmarkerademedröd streckad
linje, (BergkrantzAtkitrktur, 2020).

Figur 14. Lekplatseri nära ansluningtill planområdetmedtveksamtillgänglighet. Foto: Ramboll.
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Nedanpresenteras
de konsekvenser
som planförslagetväntasfå gällande
jämställdhet.Då planenär liten till sin
omfattningbedömspåverkanpå omgivningenvara begränsad.

och att det i längdenkan bli en jämnare
fördelningav makt och in ytande.

Detaljplanenmedförytterligarebostadsrättertill en stadsdelsomredanhar
förhållandevismångabostadsrätter.
Detta
Planensgenomförandeinnebäratt ett
skulle kunnastängaute gruppersom
nytt bostadshusuppförsi en stadsdelsom inte är lika köpstarkaoch inte har råd
upplevssomtrygg jämfört med många
att förvärvaen bostadsrätt.En variation
andraområdeni Stockholm(Stockholms av upplåtelseformerär ett viktigt sättatt
stad,2020).Det nya erbostadshuset
motverkageogra sk segregationoch nå
placerasdessutomnärasammanhängan- en socioekonomisktmer blandadstad
de och väl upplystagång-och cykelstråk (Stockholmstad,2018b).
samtstörregrönområden.
Att främja tryggheti stadsplaneringen
är en viktig jämställdhetsfråga.
Stadens
undersökningarvisar att mångakänner
sig otryggadär de bor, någotsomsärskilt
gäller kvinnor. Planförslagetbidrar med
nya entréermot Gröndalsvägenoch nya
utblickar mot Ekensbergshöjden
vilket
kan bidra med ökadtrygghettill området.
Planområdethar ocksånärhettill kollektivtra k, grönområdenoch skolor
för de mindrebarnen.Aspektersom alla
innebäratt er får möjlighet till bostad
där vardagslivetkan fungeralättare,att
möjlighetertill en jämn fördelningav det
obetaldahem-och omsorgsarbetet
ökar
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Gårdenbör utformasså att det nns
möjlighet till lek för mindrebarnsom
inte rör sig lika långt från bostaden
jämfört med äldrebarnoch ungdomar.Dagenskvalitetermedsittytor för
umgängebör tas till varaoch ersättasvid
nybyggnation.
Gårdsytorbör klara ett hårt slitageoch
samnyttjande.
Solstudierbör tasfram för att kunna
utvärderabostadsgårdens
ljuskvaliteter
och e ekt på närliggandeytor. Åtgärder
för att reducerabuller på allmännaytor
rekommenderas
ävenatt sesöver.

TRYGGH ET O CH
TIL LGÄ N GL IGH ET
Bostadsgården
föreslåsatt utformasså
att denär tillgänglig för alla. Alternativa
entréersom inte innefattartrapporbör
adderastill dagensplanförslag.
Be ntliga passageröver Gröndalsvägeni
planområdetsnärhetrekommenderas
att
sesöver med hänsyntill barnoch unga.
Tillgänglighetentill populäramålpunkter
skulle då kunnaförbättras.Lekplatseri
närområdetbör äventillgänglighetsanpassas.

Planeradgarageinfartsammanfallermed
uppställningsplats
för soptömningsamt
be ntlig busshållplats.Dettariskerar
B O EN D E O CH VA RD A GSL IV
att skapaen otydlig tra ksituationför
Närhetentill lekparkeroch grönområden barnoch påverkaderasanvändandeav
är positivt för barnoch unga.Att myckplatsen.Tra ksituationenföreslåsses
et av dagensgrönytasparasgenomatt
över för att minskariskenför kon ikter
förläggaparkeringundermark sesockså mellanolika tra kanter.
som positivt. Grönytanbör utvecklas
ytterligareför att ta tillvara och förstärka För att bostadsgårdoch närliggande
de ekologiskavärdenai planområdets
stråk skaupplevastrygga vid mörkare
närhet.Med rätt utformning kan Ekensperioderrekommenderas
belysningsbergshöjdentillgängliggörasytterligare. åtgärder.Belysningenkan med fördel
gestaltaomgivningeni era dimensioner
(t.ex. medskuggoroch kontraster).Detta
skulle öka möjlighetenatt se nödvändiga
detaljeroch människorsansikten.
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J Ä MSTÄ L L D H ET
Redovisaeventuellaskillnadermellan
mänsoch kvinnorsönskemålför platsen.
Sådantkan eventuelltkommafram vid
ett samråd.Med könsuppdeladstatistikär
det möjligt att synliggöramänsoch kvinnorsolika levnadsmönster
och levnadsvanor,någotsom kan ge ett bredare
underlagför framtidaprioriteringar.

B YGGTID EN
Periodendå garageoch byggnaduppförs
är ocksåviktig att planeramedbarnoch
ungai åtanke.Byggtidenkan innebära
plötsligaförändringaroch tung tra k i
perioder.
Underbyggskedetbör informationtillhandahållasom vad som pågår,dettakan
till exempelbeståav skyltar,titthål eller
transparensi byggstaket.Informationen
bör gå ut i god tid till barn,ungdomar,
föräldraroch skolor om eventuella
tra komläggningar.Barnperspektivetbör
särskilt beaktasvid utformningav gångvägarsamtvid informeringom dem.
Gång-och cykeltra k bör prioriterasföre
biltra k vid temporäratra klösningar
underbyggskedet.Sänktahastigheterför
tra ken bör ocksåinföras i närområdet
av byggarbetsplatsen.
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