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SAMMANFATTNING
Planen syftar till att möjliggöra ett flerbostadshus med cirka 50
bostäder i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge inom del av
fastigheten Bottenstocken 8 vid Gröndalsvägen i Gröndal.
Bostäderna avses upplåtas med bostadsrätt. Bostadshusets öppna
bottenvåning innehållande entré och bostadskomplement mot gatan
kan bidra till ett tryggare gaturum. Marken ägs av
Bostadsrättsföreningen Bottenstocken 8.
Planförslaget ställdes ut för granskning under perioden 15 december
2021 till den 1 februari 2022. Under granskningen har 16 yttranden
inkommit varav två av boende där den ena är ett yttrande med 47
underskrifter. Flertalet remissinstanser tillstyrker planförslaget, eller
är utan erinran. Synpunkter i sak har gällt hantering av dagvatten,
översvämningsrisk och påverkan på träd inom parkmarken. En
intressekonflikt finns mellan närboendes synpunkter rörande
bebyggelsens täthet och skala, och behovet av nya bostäder.
Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att de allmänna
intressena att tillskapa attraktiva bostäder i ett kollektivtrafiknära
läge och mer befolkade och trygga stadsrum väger tyngre än de
enskilda intressena av oförändrad utsikt och ljusförhållanden.
Kontoret anser att bebyggelsen är väl utformad och lämplig på
platsen.
Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
start.stockholm

Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden antar
förslaget till detaljplan.

Bilagor: Plankarta antagande (daterad 2022-05-06), planbeskrivning
antagande (daterad 2022-05-06), samrådsredogörelse GDPR (daterad
2021-04-23) och granskningsutlåtande GDPR (daterad 2022-04-11).
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UTLÅTANDE
Syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett flerbostadshus med cirka 50
bostäder i ett kollektivtrafiknära läge inom del av fastigheten
Bottenstocken 8 vid Gröndalsvägen i Gröndal. Vidare syftar
detaljplanen till att de nya bostäderna ska utgöra ett arkitektoniskt
kvalitativt tillskott i området. För att bebyggelsen ska bidra till ett
mer levande och tryggt gaturum orienteras huvudentrén mot gatan.
Bakgrund
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Plandata
Planområdet omfattar cirka 1600 kvm och utgörs av del av
fastigheten Bottenstocken 8 vid Gröndalsvägen 118 i Gröndal.

Aktuell
plan

Pågående detaljplaner i området

Planen Dnr 2021-14978, del av Gröndal 1:1 vid Fregattvägen, syftar
till att möjliggöra cirka 150 nya bostäder samt en angöringsgata på
en i dag obebyggd plats i stadsdelen Gröndal.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade om planstart den 9 december
2021.
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Gällande detaljplaner

Stadsplan 0180-5111, Relingen m.m som vann laga kraft den 9
augusti 1957 reglerar för den del av fastigheten som planeras för ny
bebyggelse att mark inte får bebyggas. Genomförandetiden har gått
ut.
Markägoförhållanden

Bostadsrättsföreningen Bottenstocken 8 äger fastigheten. Besqab
Projektutveckling XVII AB har fullmakt för att driva utvecklingen
av fastigheten som byggaktör.
Relaterade beslut och styrande dokument
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Översiktsplan

Bottenstocken ingår i det större området Västra Gröndal, som i
översiktsplanen pekas ut som ”stadsutvecklingsområde –
komplettering” där komplettering ska göras med utgångspunkt i
kunskap om nuvarande karaktär, kvaliteter och behov.
Gröndalsvägen anges som ”stadsgata av lokal karaktär” som
föreslås utvecklas från trafikled till stadsgata med ny blandad
bebyggelse och ska utformas som ett attraktivt offentligt rum.
Med anledning av den omedelbara närheten till nuvarande och
framtida innerstad, Liljeholmen, bedöms utbyggnadsstrategin
”använd den centrala kraftens attraktionskraft” vara motiverad.
Detaljplanens syfte överensstämmer med översiktsplanen.
Stockholms byggnadsordning

Gröndal karaktäriseras som äldre förstad i Stockholms
byggnadsordning. I vägledningen framhålls bland annat att nya
byggnader inom befintlig struktur ska utformas utifrån en samtida
tolkning av platsens förutsättningar och närliggande bebyggelse.
Nuvarande förhållanden

Planområdet utgörs till stor del av mark som tidigare ingått i
Mastparken och utgörs av en slänt mot Gröndalsvägen, i norr
bevuxen med lövträd. Inom fastigheten Bottenstocken 8 finns ett
flerbostadshus i åtta våningar från 1959.
Planförslaget
Syfte och huvuddrag
Planförslaget innebär att ett niovåningars punkthus med cirka 50
bostäder kan uppföras. Detaljplanen möjliggör förgårdmark med
planteringar mot gatan.
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Föreslagen ny byggnad placeras i liv med befintlig byggnad inom
fastigheten. Fasadmaterialet föreslås vara rött tegel. Fotavtryck och
byggnadshöjd är i princip lika som angränsande byggnad. Garage
ligger i suterrängläge. Flerbostadshuset föreslås vara en sexspännare
med fyra lägenheter över hörn med mindre, enkelsidiga lägenheter
däremellan. Gestaltningsidén är en tydlig, stram, sammanhållen
volym likt befintlig byggnad, placerad i förhållande till gatan lika
omgivande struktur.
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Bostadshuset föreslås ha en indragen vindsvåning, vilket ger ett
distinkt avslut på fasaden och en sammanhållen takfotsline mot
gatan. Vindsvåningen avses innehålla en gemensamhetslokal och
takterrass. Övrig del av taket är täckt med sedum.

Flygbild från sydost. Bergkrantz Arkitektur
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Situationsplan. Bergkrantz Arkitektur

Gatuvy, Gröndalsvägen. Bostadshuset huvudentré och entréer till miljörum och
cykelrum. Förgårdmark med planteringar (träden fattas i vyn för att fasaden ska
synas mot gatan. Bergkrantz Arkitekter
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Gatuvy, från Gröndalsvägen i korsning mot Bryggvägen. Bostadshuset föreslås
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vara i nio våningar ovan mark i likhet med angränsade bebyggelse. Bergkrantz
Arkitektur

Gatuvy, Gröndalsvägen. Rampen till garaget syns i till höger i bild. Bergkrantz
Arkitektur
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Öst-västlig längdsektion. Bergkrantz Arkitekter
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Nord- sydlig längdsektion. Bergkrantz Arkitektur

Sektion A- A. Bergkrantz Arkitektur

Fasadillustration öst Bergkrantz Arkitektur
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Arkitektonisk idé
Huset placeras indraget från gatan likt närliggande byggnader.
Konceptet är att både volym, byggnadshöjd och fasadmaterial ska
harmoniera med de närmaste byggnaderna från 1950-talet.
Arkitekturen ska karaktäriseras av hög kvalitet med omsorgsfullt
utformade detaljer. Likt hos flera av Gröndals bostadshus föreslås
bostadsentrén vara omsorgsfullt utformad och tydligt framträda i
fasadkompositionen.
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Fasadgestaltningen är enhetlig och refererar till 1950-talets strama
uttryck samtidigt som formspråket är samtida. Fönstertyperna är få
och enkla med relativt stora glasytor.
Balkongerna föreslås enhetligt placerade över varandra. Djupet är
begränsat att maximera ljusinsläpp till bostäderna.
Balkongfronterna föreslås vara mestadels täta men öppna framför
fönsterdörrarna. Materialet föreslås vara mönsterskuren plåt i
liknande kulör som fönsterbågar och karmar. Fasadmaterialet ska
vara rött tegel i element. Tegelförband i några olika kombinationer
integrerar elementskarvarna och ger fasaden en modern karaktär.

Bottenvåningen utformas med en ljus, rymlig bostadsentré och lättillgängligt
cykelrum med tillhörande verkstad samt miljörum för kärlhämtning. Entrén och
komplementutrymmena har stora glaspartier och öppnar sig mot Gröndalsvägen
med ambitionen att berika gaturummet. Bergkrantz Arkitektur
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Planförslagets konsekvenser
Förslaget ligger i linje med översiktsplanens mål och strategier
genom att erbjuda attraktiva bostäder i ett kollektivtrafiknära läge.
Bostäderna avses ha blandade storlekar och bidrar därför till ett
varierat bostadsutbud. Projektet bidrar även till ett mer levande och
tryggt gaturum.
Bostadsförsörjning
Planförslaget innebär ett tillskott av cirka 50 bostäder i blandade
storlekar, vilka avses upplåtas med bostadsrätt.
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En socialt sammanhållen stad
Området har ett väl sammankopplat gång- och gatunät. De nya
bostäderna bidrar till ett tryggare gaturum. Det kollektivtrafik- och
servicenära läget minskar bilberoendet vilket underlättar vardagen
för boende.
Trygghet
De tillkommande bostäderna med entréer och förgårdsmark mot
gatan bidrar till ett ökat flöde av människor och bidrar därmed till
ökad trygghet i området.
Jämställdhet
Ett tillskott av nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge som bidrar
till ett tryggare gaturum är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv
Näringsliv och kompetensförsörjning
Planförslaget innehåller endast bostäder.
Kulturmiljö i en växande stad
De nya byggnaderna placeras och utformas för att samspela med
omkringliggande bebyggelse, landskap och siktlinjer. Huset
gestaltats på ett sätt som inordnar sig i den befintliga miljön i skala,
typologi och material.
Arkitektur och gestaltning
Huset placeras indraget från gatan likt närliggande byggnader.
Konceptet är att både volym, byggnadshöjd och fasadmaterial ska
harmoniera med de närmaste byggnaderna från 1950-talet.
Fasadgestaltningen är enhetlig och refererar till 1950-talets strama
uttryck samtidigt som formspråket är samtida. De tillkommande
bostäderna stärker gaturummet med nya entréer och förgårdsmark
med planteringar mot gata.
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Trafik och mobilitet
Befintligt gatunät påverkas inte i någon större utsträckning och inga
nya gator tillkommer. Ny infart tillkommer. För bilparkering
planeras 22 bilplatser i garage i suterrängläge, varav en plats för
personer med rörelsehinder. Parkeringstalet blir 0,47.
Cykelbanan längs Gröndalsvägen korsas vid planområdet av en ny
infart. 110 cykelplatser som utgör ett p-tal på 2,95 cykelplatser/100
kvm bostads-BTA anordnas inom fastigheten. 85 platser anordnas i
cykelrum inkluderande verkstad som nås från entrén. Resterande
cykelplatser anordnas på gården.
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Grön och vattennära stad
Planområdet ingår i habitatnätverk för groddjur och eklevande arter.
Ett antal träd tas bort för att ge plats för ny bebyggelse men ersätts
av nya trädplanteringar mot gatan och inom kvartersmark. Planen
medför även att ett antal träd på parkmarken norr om fastigheten
behöver tas bort. Ett särskilt skyddsvärt träd (en död tall) har tagits
bort efter samrådet. Ytterligare ett särskilt skyddsvärt träd behöver
fällas då det är rötangripet och utgör en fara för allmänheten.
Kulturliv, idrott och rekreation
Nya bostäder tillskapas i ett område med god tillgång till
grönområden, parker och idrottsplatser. Planförslaget innebär att
viss naturmark inom kvartersmark tas i anspråk.
Klimat, miljö, hälsa och säkerhet
Planförslaget innebär en ökad mängd hårdgjorda ytor. Med
föreslagna åtgärder som regnväxtbäddar, nedsänkta grönytor och
infiltrationsstråk bedöms ett genomförande av detaljplanen inte
påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.
Dagvatten från planområdet fördröjs inom fastigheten innan
avledning sker till den kombinerade avloppsledningen i
Gröndalsvägen. Vatten från avloppsledningen renas sedan vid
reningsverket Himmerfjärden.
Med föreslagna åtgärder bedöms risken för översvämning kvarstå i
nivå med dagens situation och planerad ombyggnation inte förvärra
översvämningsrisken vid ett skyfall för intilliggande bebyggelse
och Gröndalsvägen.
Beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer vid fasad uppfyller
gällande riktvärden för trafikbuller. Gemensamma uteplatser som
uppfyller gällande riktvärden för ekvivalenta och maximala
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ljudnivåer ordnas i bakkant av terrasserna ovanpå garaget.
Bullerskärmar ska anläggas.
Förslaget påverkar omgivande bostäder genom ökad insyn,
skuggning, förändrad utsikt och något ökad trafik på
Gröndalsvägen.
Den nya bebyggelsen påverkar dagsljusförhållandena i ett antal
bostäder inom Bottenstocken 7. Mest skuggning sker från 15 tiden
den 20 mars på hela västra långsidan. Den 20 juni från 15 tiden sker
skuggningen på västra långsidans lägre våningar.
Teknisk försörjning
Planförslaget bedöms inte innebära några konsekvenser för den
tekniska försörjningen.
Planprocess
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Process
Planen tas fram enligt standardförfarande.
Tidigare ställningstaganden i ärendet
Ärendet behandlades i stadsbyggnadsnämnden 2020-05-28 vid
beslut om planstart i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande. I
samband med planstart uttalade sig nämnden positivt om projektet
som exempel på ett varsamt förtätningsprojekt som är anpassat till
omgivande bebyggelse. Nämnden framhöll även vikten av att
spridningssamband för eklevande arter säkras och kompenseras.
Nästa tillfälle ärendet behandlades i stadsbyggnadsnämnden var den
16 juni 2021 vid redovisning av samråd. Nämnden godkände
redovisningen och beslutade om revidering av planförslaget och att
det skulle ställas ut för granskning i enlighet med
stadsbyggnadskontorets utlåtande.
Samlade synpunkter
Plansamråd

Planförslaget sändes ut för samråd under perioden den 9 mars till
den 27 april 2021.
Under samrådet har 42 yttranden inkommit varav 21 från sakägare
och boende. Flertalet remissinstanser tillstyrkte planförslaget men
framförde synpunkter i sak, framför allt vad gäller hantering av
dagvatten, miljökvalitetsnormer för vatten, risker för översvämning,

Tjänsteutlåtande
Dnr 2020-03735
Sida 12 (14)

ras och skred och framkomlighet för räddningstjänstens fordon samt
påverkan på naturmarken vid schaktning. De flesta sakägare som
framfört synpunkter anser att den föreslagna byggnaden är
olämplig. Kritiken gäller byggnadens höjd och placering och
påverkan på befintlig bebyggelse i form av ökad skuggning, insyn,
skymd utsikt samt effekter på naturmiljö och biologisk mångfald.
Övriga synpunkter handlar om förtätningen av Gröndal, befintlig
trafiksituation och störningar under byggtiden.
Revidering efter samråd

Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2022-05-24, Dnr 2020-03735

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet har
frågor såsom dagvatten, miljökvalitetsnormer för vatten, skyfall,
räddningstjänst, risk för ras och skred och påverkan på träd i
parkmark och byggnadens utformning och placering studerats
vidare. Byggnadshöjden sänktes med 0,2 meter. Byggrätten
flyttades cirka 1 meter från Bottenstocken 7 för att minska påverkan
på närliggande hus. Byggrätten flyttades cirka 1 meter från
parkmarken genom sänkning av byggandens djup med 1 meter.
Planbeskrivningen reviderades i enlighet med uppdaterade
utredningar.
Granskning

Planförslaget sändes ut för granskning under perioden 15 december
2021 till och med 1 februari 2022. Under granskningen inkom 16
yttranden, varav två från boende i närområdet (där det ena yttrandet
innehöll 47 namnunderskrifter). Flertalet remissinstanser tillstyrker
planförslaget men framför synpunkter i sak, framför allt vad gäller
miljökvalitetsnormer för vatten, översvämningsrisk, mötet mot
parkmarken och påverkan på träd. Boende är kritiska till
byggnadens höjd och placering och vill bevara naturmarken inom
fastigheten. De anser att nybebyggelsen skulle innebära skuggning,
insyn och skymd utsikt för närliggande bebyggelse. De oroar sig
över förtätningen av Gröndal och befintlig trafiksituation.
Revideringar och kompletteringar efter granskning

Inkomna synpunkter under granskningen föranledde följande
revideringar. Revideringarna är inte av sådan karaktär att en ny
granskning krävs.
- Uppdatering av dagvattenutredning
- Översyn av översvämningsrisk
- Revidering av planbeskrivningen gällande hantering av
dagvatten, och översvämningsrisk.
- Uppdatering av naturvärdesinventering
- Revidering av planbeskrivningen gällande påverkan på träd i
parkmarken.
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Mindre justering av plankartan såatt stödmur mot parkmark får
uppföras om högst 1 meters höjd. Nya bestämmelser (m1 och
n2) införts för att säkra hantering av dagvatten.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret har beslutat att detaljplanens genomförande
inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i
6 kap. miljöbalken att en miljöbedömning behöver göras. Detta
utvecklas ytterligare i planbeskrivningen.
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Planavtal
Planavtal har tecknats med byggaktören för att täcka kontorets
kostnader i samband med upprättande av detaljplanen.
STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Stadsbyggnadskontoret ser positivt på en utveckling av en fastighet
i ett service- och kollektivtrafiknära läge i Gröndal. Planförslaget är
ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål. Kontoret
anser att förslaget kan bidra till ett tryggare och mer aktivt gaturum
och är väl avvägt i förhållande till den befintliga bebyggelsen och
områdets kulturhistoriska värden.
Utifrån de inkomna synpunkterna har en intressekonflikt mellan
behovet av cirka 50 nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge och
förändrad närmiljö för boende i området samt ianspråktagande av
naturmark identifierats. Stadsbyggnadskontoret konstaterar att
förslaget medför förändrade ljusförhållanden och utsikt samt ökad
insyn för grannfastigheterna men bedömer att de allmänna
intressena att tillskapa attraktiva bostäder i ett kollektivtrafiknära
läge väger tyngre. Boende i Stockholm behöver också räkna med att
staden växer och att närmiljön förändras. Stadsbyggnadskontoret
anser att hänsyn har tagits till områdets befintliga byggnader och
kulturhistoriska värden genom att byggnaden har anpassats
avseende volym, höjd, material och kulör.
Sammantaget är stadsbyggnadskontorets bedömning att
planförslagets arkitektoniska och stadsmässiga kvalitet bidrar till
mervärden i stadsbilden. Planförslaget innebär en lämplig
avvägning mellan stads- och landskapsbild och kulturmiljövärden
på platsen samt det allmänna intresset av att tillskapa nya bostäder.
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Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden antar
förslaget till detaljplan.
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