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Planprogram för Låset 1 mfl.  

Sammanfattning 
Remissinstanser 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att bullerutredning, riskutredning 
och dagvattenutredning behöver tas fram i kommande detaljplanearbete. De 
delar även ställningstagandet att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. De upplyser om att området kan beröras av ett torrläggningsföretag. 
Detta kommer att redas ut under kommande planering.  
 

Trafikförvaltningen (före detta SL) ger förslag till utformning av 
busshållplatser och upplyser om bussars bullerpåverkan. Hållplatser och 
hantering av buller ska göras efter önskemålen i yttrandet.  

Förskolenämnden är positiv till förslaget och informerar om nämndens krav 
på utformning av fastighet. Nybyggnation måste ske innan förskolan Svalan 
rivs. Programmet har uppdaterats med information från nämnden och ger 
möjlighet till uppförande av förskola enligt krav.  

Kultur- och fritidsnämnden anser att det är angeläget att möjlighet till 
rekreation och spontanidrott för barn bevaras och ser positivt på upprustning 
av miljön. Förslaget eftersträvar att behålla större delen av parkmarken 
obebyggd.  

Miljönämnden är positiv till att bostäder byggs där infrastrukturen är väl 
utbyggd. Utredningar angående buller och dagvatten krävs och det är viktigt 
att ta hänsyn till att tätortsnära grönområden. Buller och dagvatten kommer 
att redas ut under kommande planering. Ungefär lite drygt hälften av 
programområdets grönyta vara kvar samtidigt som en upprustning av 
parkmiljön planeras. 

Huddinge Naturskyddsförening anser att det är positiv att nya bostäder byggs 
i anslutning till allmänna kommunikationer, det är en viktig utgångspunkt för 
hållbar utveckling. Frågor som behöver belysas mer är natur, buller, energi, 
bilplatser och fågelliv/närnatur. Buller och dagvatten kommer att redas ut 
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under kommande planering. Förvaltningen bedömer att en särskild 
inventering av fågellivet inte är nödvändig. 

Trafikverket Region Stockholm ifrågasätter varför fastigheten Hallen 2 ingår i 
programområdet. De vill att bullerutredningar bör bedöma buller från 
vägtrafik och från järnvägstrafik. Hallen 2 utgår ur programområdet. 
Bullerutredningar kommer att ta upp både väg- och från järnvägstrafik. 

Huge Fastigheter önskar att bebyggelse med högre våningshöjder ska kunna 
uppföras för att möta omgivande hus. Det reviderade programmet tillåter 
högre våningshöjder. Förvaltningen har haft underhandssamråd med Huge 
och tillsammans förändrat programförslaget.  

Stockholm Vatten AB, Vattenfall Eldistribution AB, Södertörns fjärrvärme AB 
informerar om sina behov till följd av programmet och bedömer att 
utbyggnader kan behövas. Informationen tas med i fortsatt planering.  

Sakägare 
Brf Porten upplyser om sina servitut och parkeringsförhållanden. De framför 
synpunkter på trafik, bussförbindelser, parkeringslösning, gestaltning och 
ordningsfrågor. De förordar högre punkthus och har synpunkter på hur 
byggnadsarbetet ska skötas. Programförslaget har efter samrådet förändrats 
så att servitut inte ska beröras. Parkeringsfrågan kommer att utredas vidare 
och ordnas på annat sätt. Bussförbindelser bör inte påverkas av förslaget och 
varken byggnadsarbeten eller ordningsfrågor kan hanteras i detaljplan. 

Övriga 
Boende 1 Storvretsvägen önskar annan trafiklösning för buss och att 
byggnadsförslagen omarbetas. Programförslaget är delvis omarbetat efter 
synpunkter från Boende 1 Storvretsvägen. I senare planfaser kan projektering 
och detaljstudier visa vad som i är mest lämpligt att genomföra utifrån de 
principer programmet ställer upp.  

Boende 2, 3 och 4 Storvretsvägen samt Boende i Brf Porten, Storvretsvägen 
31, 33 och 35 värnar naturen och närmiljön men vill att kommunen satsar på 
Skogås t.ex. genom upprustning av Sjötorpsparken. Mycket av det goda i 
området fruktar man ska försvinna genom att naturen förändras eller under 
det att byggnationen pågår. De ifrågasätter trafiklösningen för bussen och 
tycker man ska bygga någon annanstans. Programmet är omformat och delar 
av tidigare föreslagen exploatering har tagits bort. Sjötorpspaken föreslås 
kunna utvecklas. SL (numera Trafikförvaltningen) kommer att ha möjlighet 
att ta fram lämplig trafiklösning i samråd med kommunen.  
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Ordförande, S-föreningen Trångsund-Skogås ställer sig bakom brf Portens 
yttrande och föreslår att konstgräsplaner placeras på Nytorps Mosse. Det är 
också viktigt att planera för skolor och förskolor och fritidsverksamhet. Se 
kommentar till Brf Porten och Förskolenämnden.  

Förändringar i programmet   
• Två nya områden inom fastigheten Lamellen 1 har efter 

fastighetsägarens önskemål lagts till programområdet. Kartan anger 
radhus upp till tre våningar eller/och mindre flerbostadshus upp till 
fyra våningar. 

• Cylindern 1, Porten och Hallen 2 har tagits ur programområdet efter 
önskemål från bostadsrättsföreningen och synpunkter från 
Trafikverket. 

• Illustrationskartan visar inte längre illustrerade byggnader utan 
schematiska områden som anger bebyggelsetyp och våningsantal. 

• För Huges mark i nordöstra området har kartan justerats till att ange 
bostäder med inslag av service och den föreslagna 
exploateringsgraden har höjts från flerbostadhus och radhus, inget 
högre än tre våningar till flerbostadshus upp till sju våningar eller/och 
radhus upp till tre våningar. 

• Det föreslagna området för förskolan i kartans nordvästra del har 
ändrats från att ange enbart förskola till att ange förskola upp till tre 
våningar, eventuellt inklusive flerbostadshus upp till fem våningar. 
Området har även minskats mot väster för att säkerställa en öppen 
passage under Österleden. 

• Det södra områdets förslagna våningshöjd för flerbostadshus har höjts 
från fem till sju våningar. 

 
Planprogrammet har kompletterats med önskemål från förskolenämnden på 
den föreslagna nya förskolan samt uppgifter från Vattenfall om behov av 
utbyggt elnät. 

Bakgrund 
Projektet finns med i projektplanen 2013-2015.  Programområdet ligger i 
södra delen av centrala Skogås och har en total areal om ca 7 hektar.  

Fastighetsägaren till Låset 1 vill bebygga fastigheten med två stycken 
punkthus för bostäder, vilket stämmer överens med den gällande 
översiktsplanen från 2001. I samrådsförslaget till den nya översiktsplanen 
(ÖP 2030) föreslås en tätare bebyggelsestruktur i området. Programförslaget 
syftar till att utveckla den struktur som föreslås i ÖP 2030. 
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Programmet för Låset 1 mfl har tagits fram av en projektgrupp under ledning 
av planavdelningen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Hur har programsamrådet gått till? 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 21 mars 2013 att programsamråd för 
rubricerat planprogram får ske. Samråd har skett under tiden 27 mars – 7 juni 
2013.  

Materialet har sänts enligt remisslista till myndigheter, kommunala nämnder 
och organisationer enligt samt till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 
Handlingarna har funnits tillgängliga i Tekniska nämndhuset samt på 
Huddinge kommuns hemsida.  

Flera enskilda möten med markägare och närboende ägde rum innan och 
under samrådet och ett informationsmöte hölls den 2 maj 2013, kl 18.30 i 
Sjötorpsskolans matsal.  

Yttranden 
Följande remissinstanser har inte svarat 
Lantmäterimyndigheten, Grundskolenämnden, Socialnämnden, 
Äldreomsorgsnämnden, Hembygdsföreningen i Huddinge, 
Hembygdsföreningen Amarillis, Friluftsfrämjandet, Huddinge pensionärsråd, 
Huddinge handikappråd, Polisen, Södertörns polismästardistrikt, Skogås 
Företagarförening, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, SRV återvinning 
AB 
 
Följande remissinstanser har ingen erinran 
Kommunstyrelsen, Södertörns Brandförsvarsförbund, Hyresgästföreningen i 
Huddinge, Södertörns Fjärrvärme AB 
 
Remissinstanser 
Länsstyrelsen 
Förutsättningar 
Länsstyrelsen har i sin roll att samordna statens intressen tagit emot 
synpunkter från Trafikverket. 
 
De statliga ingripandegrunderna enligt 11 kap. PBL 
Av 11 kap. 11 § PBL följer att Länsstyrelsen ska upphäva en kommuns beslut 
att anta en detaljplan i vissa fall, t.ex. om beslutet innebär att en 
miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs eller att en bebyggelse 
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blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken 
för olyckor, översvämning eller erosion. 
 
Nedan redovisas Länsstyrelsens syn på hur planförslaget förhåller sig till de 
statliga ingripandegrunderna. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att en dagvattenutredning 
behöver tas fram i det kommande detaljplanearbete. Dagvattenutredningen 
bör utöver angivet innehåll även redovisa eventuell påverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten och recipienter. Av planbeskrivningen 
behöver det framgå på vilket sätt miljökvalitetsnormer för vatten avses att 
följas. 
 
Hälsa och säkerhet m.m. 
Buller 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att en bullerutredning behöver 
genomföras. Länsstyrelsen delar även Trafikverkets bedömning att 
bullerutredningen bör beakta sammanvägt buller från väg- och järnvägstrafik. 
I programbeskrivningen anges ett antal krav som bör uppfyllas beträffande 
buller. Vid nyproduktion av bostäder ska kraven i Boverkets byggregler 
(BBR) uppfyllas. I de fall där kommunen avser tillämpa avstegsfall behöver 
detta regleras på plankartan. 
 
Farligt gods 
Kommunen har gjort en övergripande bedömning och redogjort för 
risksituationen med anledning av närheten till Nynäsbanan. Länsstyrelsen 
anser att riskfrågan har hanterats i tillräcklig omfattning i programskedet men 
att riskfrågan bör fördjupas i efterföljande detaljplanearbete. 
Övriga frågor av betydelse för planens genomförande  
 
Torrläggningsföretag 
Enligt Länsstyrelsens underlagsmaterial kan planområdet beröras av Länna-
Aspgården torrläggningsföretag. Länsstyrelsen rekommenderar att 
kommunen tar kontakt med enheten för lantbruksfrågor på Länsstyrelsen för 
att begära ut akten för aktuellt torrläggningsföretag för att kunna klargöra 
huruvida planområdet berör torrläggningsföretaget eller ej. 
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Fastighetsägare som ingår i torrläggningsföretag ska betraktas som sakägare i 
samband med detaljplaneprocessen och ska ges möjlighet att yttra sig över 
planförslaget och de eventuella konsekvenser ett genomförande av planen kan 
få för markavvattningsföretaget. 
 
Markavattningsföretag (eller torrläggningsföretag) har bildats genom 
förrättning och är juridiskt bindande. Detta innebär att de sträckningar, djup 
och vattennivåer som angivits för vattenanläggningar, diken och 
vattenområden i förrättningen gäller med samma rätt som en vattendom. Det 
innebär också att de fastigheter som ingår i torrläggningsföretaget har ett 
gemensamt ansvar för underhållet av de anläggningar som ingår i företaget, 
liksom ansvar för sådana skador som kan uppstå på grund av uteblivet 
underhåll. Ofta kan förutsättningarna ha ändrats sedan torrläggningsföretagen 
bildats. Företagen gäller dock som en vattendom fram till dess att en ny dom 
meddelas via mark- och miljödomstolen, eller att företaget upphör. I 
kommande detaljplanearbete bör det göras en bedömning om planens 
genomförande medför en eventuell påverkan på torrläggningsföretaget. 
 
Om det aktuella företaget inte längre fyller någon funktion rekommenderar 
Länsstyrelsen att företaget upphävs. Om samtliga deltagare till mark- och 
miljödomstolen lämnar in en gemensam överenskommelse om att man önskar 
att företaget ska upphöra, kan domstolen godkänna upphävandet utan någon 
ny miljöprövning. Det är även möjligt att hos mark- och miljödomstolen 
begära att ett torrläggningsföretag omprövas. 
 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. Förhållanden på plats, projektets 
påverkan på omgivningen och det som kan påverka planens lämplighet, får 
behandlas och bedömas inom ramen för efterföljande planarbete. 
 
Kommentar 
Dagvattenutredningen ska redovisa recipientens status med avseende på 
miljökvalitetsnormer för vatten och planens eventuella påverkan på 
densamma. Vidare är utgångspunkten för dagvattenutredningen att föreslå 
åtgärder så att, så långt det är möjligt, ska flöden och föroreningsbelastning 
vara lika efter som före planens genomförande. 
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Bullerutredningen kommer att kunna beakta sammanvägt buller från väg- och 
järnvägstrafik. Detta liksom riskfrågan kommer att fördjupas i efterföljande 
detaljplanearbete. 

Enligt den informationen som finns hos kommunen bedöms 
Markavvattningsföretaget (torrläggningsföretaget) ligga utanför planområdet 
och kommer i så fall inte beröras av planläggningen. I kommande 
detaljplanearbete kommer förvaltningen ändå att kontakta Länsstyrelsen för 
att kunna klargöra huruvida planområdet berör torrläggningsföretaget eller ej. 

 
Stockholms läns landsting - Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR), 
Trafikförvaltningen (före detta SL) 
Trafikförvaltningen föreslår att gena, trygga, tillgängliga och trafiksäkra 
gångförbindelser anordnas både till stationen och närliggande busshållplatser. 
Vi föreslår även att hållplatserna anpassas för funktionsnedsatta såvida det 
inte redan är genomfört. Kontakt bör tas med oss angående förslaget att se 
över nuvarande vändmöjlighet för busstrafiken på Storvretsvägen. 

Med tanke på busstrafiken på Storvretsvägen vill vi även framföra följande. 
Det är SLs erfarenhet, avseende busstrafik, att framförallt lågfrekvent buller 
vid starter och accelerationer kan upplevas som störande. Därför bör även 
störningar från tung trafik belysas i kommande bullerutredningar. För de 
bostäder som vetter mot gator som trafikeras av buss ska utformning av 
fastigheterna ske så att Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller 
innehålls i sovrum. 

Kommentar 
Gångförbindelser och hållplatserna ska utformas efter önskemålen i yttrandet. 
Socialstyrelsens riktvärden ska hållas. I kommande planering kommer 
Stockholms läns landsting att vara samrådspart. Vändmöjlighet för 
busstrafiken på Storvretsvägen m.m. kommer att kunna hanteras då.  

 
Förskolenämnden 
Förskolenämndens beslut 12 juni 2013 § 13 

Förskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar 
tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till samhällsbyggnadsnämnden.  

Överläggning 

I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M), lokalplaneringschef Bengt 
Hammarlund, Olof Olsson (MP) och Anneli Sjöberg (S). 
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Protokollsanteckningar 

Anneli Sjöberg (S) och Olof Olsson (MP) lämnar till protokollet bifogade 
protokollsanteckning. Bilaga FSN § 13:1 

Suppleantyttrande 

Sonia Benavente (V) lämnar suppleantyttrande med hänvisning till 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet de Grönas lämnade 
protokollsanteckning. 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-15 
Förslag till beslut 

Förskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar 
tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till samhällsbyggnadsnämnden.  

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen ställer sig positiv till att planförslaget om planerat bostads-
byggande inom Låset 1 m.fl. sker genom förtätning och att det därmed blir en 
mer sammanhållen koppling till Skogås centrum.  

Planförslaget innebär att förskolan Svalan rivs och ersätts med en ny byggnad 
på kommunalägd tomtmark strax väster om nuvarande markområde. Svalan 
ligger i dag på mark som ägs av Huge Fastigheter AB.  

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget markområde men vill tydligt 
framhålla vikten av tomtytan för anläggning av ny förskola inklusive lekgård, 
komplementbyggnader och parkering bör avsättas med cirka 5 000 
kvadratmeter.  

Förvaltningen bedömer att en förskola för cirka 100 förskolebarn som även 
medger skola i två plan och med en takhöjd på cirka 10 meter bör avsättas för 
nuvarande och det servicebehov som ökat bostadsbyggande kommer att 
medföra. 

Förvaltningen poängterar vikten av att byggnation av ny förskola måste ske 
innan förskolan Svalan rivs för att underlätta för verksamheten och för att 
slippa tillfälliga evakueringslösningar.  

Förskolan Svalan med fyra avdelningar byggdes år 1971, hela tomtytan är 
cirka 5 400 kvadratmeter. Förskolan har under flera års tid haft åter-
kommande problem med inomhusmiljön. Olika typer av mätningar och 
förbättringsåtgärder har genom åren vidtagits.  
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Förvaltningen ser positivt på att Sjötorpsparken som sträcker sig från 
Österleden i norr och söderut mot Sjötorpsskolan föreslås få en uppgradering 
med nya aktiviteter och sittplatser. Tillgänglighet till och genom området 
förbättras med bland annat nya gångvägar. 

Protokollsanteckning 2013-06-12 

 

Kommentar 
Programmet har uppdaterats med information från nämnden och ger 
möjlighet till uppförande av förskola enligt önskemålen. Byggnaders miljö 
eller energiklass kan behandlas vidare vid planuppdrag och avtalsskrivning. I 
de fall byggnation sker på kommunens eller Huges mark finns större 
möjligheter att säkra ett energieffektivt byggande. 

 
Kultur- och fritidsnämnden  
Tjänsteutlåtande 2013-05-20 

Förslag till beslut  

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar enligt 
tjänsteutlåtande daterat den 20 maj 2013 och skickar det till 
samhällsbyggnadsnämnden som sitt eget. 

Förvaltningens synpunkter 

Området används idag till viss del för rekreation och spontanidrott då främst 
av barn i närområdet. Förvaltningen ser det som angeläget att denna funktion 
även finns kvar efter den föreslagna markanvändningen. Det är även positivt 
att Sjötorpsparken som ligger inom planeringsområdet kommer att rustas upp 
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i samband med exploateringen. I arbetet med upprustningen är det viktigt att 
förvaltningen från början deltar i utformningen av parken. 

För den befolkningsökning som planen generera bedömer förvaltningen att 
det finns utrymme i den service som nämnden ansvarar för i Skogås. 

Kommentar 
Programförslaget eftersträvar att behålla större delen av parkmarken 
obebyggd varför förutsättningar för rekreation och spontanidrott i närområdet 
bör vara goda.  

 
Miljönämnden  
Miljönämndens beslut 12 juni 2013 

Miljönämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtande daterat 2013-05-20 
som svar på remissen. 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande.  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har översänt en samrådsremiss till miljönämnden 
gällande planprogram för Låset 1 m fl i Skogås. Syftet med att upprätta ett 
program för området är att medge uppförande av ca 130 nya lägenheter. Även 
mindre lokaler för service och verksamheter samt en ersättande byggnad för 
den förskola som påverkas av programmet föreslås. Programmet anger också 
en uppgradering av Sjötorpsparken. 

Miljötillsynsavdelningen är i huvudsak positiv till att bostäder byggs där 
infrastrukturen är väl utbyggd. De synpunkter som framförs är att vidare 
utredningar angående buller och dagvatten krävs, vilket även nämns i 
samrådshandlingarna. En stor del av programområdet är idag obebyggt och 
består av natur i form av ett kuperat skogsparti och det är viktigt att ta hänsyn 
till att tätortsnära grönområden är en viktig del i miljömålet "God bebyggd 
miljö". Även synpunkter kring placering av förskola framförs. 

Tjänsteutlåtande 2013-05-20 

Förslag till beslut 

Miljönämnden beslutar att lämna över tjänsteutlåtandet som svar på remissen. 
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Miljötillsynsavdelningens synpunkter 

God bebyggd miljö 

En stor del av programområdet är idag obebyggt och består av natur i form av 
ett kuperat skogsparti. Exakt hur del av skogspartiet som berörs av 
kommande byggnation är svårt att avgöra. Miljötillsynsavdelningen vill 
påpeka att tätortsnära grönområden är mycket viktiga för människor som bor i 
området. I miljömålet "God bebyggd miljö" ingår tätortsnära grönområden 
som en viktig del att bevara för framtiden. Miljömålen utgör en vägledning 
vid bedömningen av vad en hållbar utveckling innebär. 
Miljötillsynsavdelningen anser därför att det är viktigt att spara så stor del av 
grönområdet som möjligt. 

Buller 

I handlingarna anges att trafikbuller från Österleden och järnvägen kan 
överskrida de riktvärden som riksdagen har angett 1 och vidare utredning ska 
ske för att definiera hur planläggningen ska utföras så att riktvärdena klaras. 
Miljötillsynsavdelningen ser positivt på att planläggning kommer att ske utan 
att avsteg från bullerriktvärdena görs. 

Dagvatten 

Vid planering av hur dagvattenhanteringen är tänkt att ske ska Huddinge 
kommuns dagvattenstrategi följas. 

Placering av förskola 

Förskolan som ska ersätta den förskola som vid genomförande av 
programmet kommer att rivas är placerad längs med Österleden. 

Buller 

Med tanke på närheten Österleden och järnvägen kräver den föreslagna 
placeringen av byggnaden att den utformas så att buller inomhus inte 
överstiger de riktvärden som anges i Socialstyrelsens allmänna råd om buller 
inomhus. För den ekvivalenta bullernivån från trafik utomhus på gården 
gäller att det inte ska överstiga 55 dB(A) enligt prejudicerande dom från 
Mark- och miljööverdomstolen". 

Luftföroreningar 

Runt trafikerade vägar förekommer olika typer av luftföroreningar. Barn är 
mer känsliga än vad vuxna är mot luftföroreningar och exempelvis partiklar 
påverkar deras luftvägar i hög grad negativt. Forskning har visat att förskolor 
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och skolor inte ska byggas för nära tätt trafikerade vägar eftersom det bland 
annat ger för höga halter av partiklar (PM 10 och PM2,5) såväl inomhus som 
utomhus. Förskolan ska därför placeras på tillräckligt avstånd så att olägenhet 
för barnens hälsa inte uppstår. 

Kommentar 
God bebyggd miljö 
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö med dess definition och preciseringar 
innehåller fler relevanta parametrar än enbart tätortsnära grönområden. 
Programförslaget innebär en kompromiss mellan preciseringarna om hållbar 
samhällsplanering, infrastruktur, kollektivtrafik-gång och cykel, natur- och 
grönområden, kulturvärden i bebyggd miljö, god vardagsmiljö, hälsa och 
säkerhet och hushållning med energi och naturresurser. Vidare kommer 
ungefär lite drygt hälften av programområdets grönyta vara kvar samtidigt 
som en upprustning av parkmiljön planeras. I sammanhanget kan det nämnas 
att Sjötorpsparken är utpekad som en viktig park och grönområdet söder om 
Sjötorpsvägen är bevarandeområde i utställningsförslaget till ny översiktsplan 
(2030). Grönområdet är beläget som närmast knappt 200 meter och som 
längst drygt 500 meter från planerad bebyggelse inom programområdet (mätt 
utefter befintlig gång- och cykelväg och inte fågelvägen). 

Dagvatten 
Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande. 

Placering av förskola/Buller 
En ny förskolebyggnad kommer att utformas så att buller inomhus inte 
överstiger de riktvärden som anges i Socialstyrelsens allmänna råd om buller 
inomhus. Kommunen kommer att titta på byggnadens utformning och 
placering så ljudnivån utomhus på gården inte ska överstiga 55 dB(A). 

Luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10 och PM2,5) till skydd för 
människors hälsa ingår i Luftkvalitetsförordning (2010:477). Normerna för 
partiklar (PM10) är så kallade gränsvärdesnormer satta som dygnsmedelvärde 
respektive årsmedelvärde. Enligt luftföroreningskarta (2010) från SLB analys 
ligger partikelhalten för PM10 på 20-22 μg/m3utmed Österleden. 
Dygnsmedelvärdet ligger på 50 μg/m3 och årsmedelvärdet på 40 μg/m3. 
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Huddinge Naturskyddsförening  
2013 -06- 10  

Föreningen anser sammanfattningsvis att det föreslagna programmet kan 
utvecklas till ett positivt projekt. Att nya bostäder byggs i anslutning till 
befintliga goda allmänna kommunikationer är en viktig utgångspunkt för en 
hållbar utveckling. Planområdet är idag delvis extensivt utnyttjat med 
tämligen stora parkeringsytor. Kompletteringar, väl valda, kan tillföra 
området kvaliteter. 

Under det fortsatta arbetet med planen bör dock enligt vår mening 
nedanstående synpunkter ytterligare beaktas. 

Natur 

Programområdet består till stor del av naturmark i form av Sjötorpsparken 
och det intilliggande skogsområdet. Det senare utgörs av en stor bergknalle 
med hällmarkstallskog. Sluttningarna, som åt väster är mycket branta, är 
bevuxna av blandskog med inslag av ek, lönn, fågelbär och gran. 
Skogsområdet är stort i förhållande till omgivande bebyggelse och det 
centrala läget. Sannolikt är det mycket uppskattat för lek och rekreation, 
många stigar och spår av kojor på mark och i träden tyder på detta. Boende i 
området har också beskrivit sin skog som en del av områdets "själ". (Tyvärr 
är skogspartiet delvis också mycket nedskräpat, vilket dock ett par timmars 
städning kan råda bot på.) 

Enligt förslaget kommer detta skogsområde att minska. Illustrationen visar ca 
17 lägenheter i flerbostadshus och radhus, som föreslås byggas på sluttningen 
mot nordost. Med planbeskrivningens egna ord: "Områdets naturkaraktär 
försvinner gradvis då delar av området kommer att bebyggas och 
parkkaraktären utvecklas." Enligt planen bedöms områdets rekreationsvärden 
till största delen finnas kvar även efter föreslagen markanvändning. 

En "uppgradering" av Sjötorpsparken med nya aktiviteter och sittplatser ser vi 
som positivt. Viktigt är att inte kontakten med angränsande grönområden 
söderut försvåras. En förutsättning är också, anser vi, att den beskrivna 
utvecklingen av parkkaraktären avser det plana området i programområdets 
västra del. Det bergiga skogsområdet har en helt annan karaktär, som bör 
skyddas och vidmakthållas. Naturskyddsföreningen vill varna för "de små 
stegens tyranni", som i längden allvarligt kan inskränka de kvaliteter, som ett 
rejält och centralt placerat naturområde kan ge. Vi motsätter oss således ny 
bostadsbebyggelse, som innebär ingrepp i befintligt skogsområde. 
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Även förslaget till ny förskola i områdets nordvästra del, intill Österleden, 
innebär ingrepp i skogsområdet. Placeringen i anslutning till Sjötorpsparken 
känns naturlig, men den illustrerade utsträckningen kommer att kräva en hel 
del sprängning av bergpartiets nordligaste del. Andamålet och de nya 
byggnadernas möjligheter att fungera som bullerskydd mot leden kan ändå 
motivera dessa ingrepp. Föreningen förutsätter dock att sprängningar och 
andra ingrepp planeras omsorgsfullt så att negativa skadeeffekter på naturen 
kan minimeras. 

Buller 

Trafikbullret från Österleden och järnvägen är ett miljöproblem. Vi vill 
understryka vikten av att detta problem beaktas under det fortsatta 
planarbetet. 

Energi 

Programmet uttrycker inga särskilda ambitioner vad gäller energieffektivt 
byggande. Enligt föreningens mening bör allt nybyggande innebära 
energibehov "nära noll" eller passivhus. I det sammanhanget bör enligt 
föreningens mening också prövas olika sätt att fånga solenergi, t ex genom 
lämplig placering av solceller på de nya byggnaderna. 

Bilplatser 

Föreningen noterar med tillfredsställelse att kommunens gällande 
parkeringsnorm genom närheten till pendeltåg anses kunna reduceras. 
Samhället och klimatet har mycket att vinna på en successivt minskad 
bilflotta och alla möjligheter att bidra till detta måste tillvaratas. 

2013 -07- 04  

I efterhand har en i området boende medlem, Hans Wilhelmsson, påtalat att 
det i området finns många häckande fåglar. Han pekar särskilt ut närnaturen 
kring Storvretsvägens södra parkering, där enligt programmet drygt hälften av 
lägenheterna föreslås byggas. Wilhelmsson menar att en bebyggelse där bl a 
skulle få katastrofala följder för fågellivet i områdets närmiljö. Hans 
Wilhelmsson har lämnat in ett eget yttrande. Om hans uppgifter stämmer kan 
det även påverka Naturskyddsföreningens inställning i programfrågan. 
Föreningen anser därför att i samband med den fortsatta processen en särskild 
inventering av fågellivet bör komma till stånd. Föreningen förutsätter också 
att de boendes synpunkter på lämpliga sätt inhämtas och beaktas i planarbetet. 
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Kommentar 

Buller och energieffektivt byggande kommer att kunna hanteras i kommande 
planering. I de fall byggnation sker på kommunens eller Huges mark finns 
större möjligheter att säkra ett energieffektivt byggande. 

Natur 
Utvecklingen av Sjötorpsparken avser det plana området kring befintlig 
fotbollsplan och en del av sluttningen. Kvarvarande skogsområde kommer 
inte att utvecklas som park. Se även kommentar till Miljönämndens yttrande 
under God bebyggd miljö. Kommunen har tagit del av Hans Wilhelmssons 
yttrande som på ett mycket bra sätt kompletterar kommunens underlag och 
bedömer att en särskild inventering av fågellivet inte är nödvändig.  

Kontakten med angränsande grönområden söderut kommer inte att försvåras. 
För övrigt kan nämnas att detta område, söder om Sjötorpsvägen, har 
beteckningen ”pågående markanvändning” i gällande översiktsplan (2000) 
och är utpekat som bevarandeområde i utställningsförslaget till ny 
översiktsplan (2030). Vidare finns det ett uppdrag att utreda och bilda 
naturreservat av de kvarvarande tätortsnära och strandnära naturområdena 
utmed Drevviken i Trångsund och Skogås.  

 
Trafikverket Region Stockholm 
Trafikverket har i uppdrag att med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande 
perspektiv ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen samt för 
byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ska med 
utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett 
samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och 
långsiktigt hållbart transportsystem. 

Trafikverket Region Stockholm yttrar sig i egenskap av ägare av Nynäsbanan 
vilken är utpekad som riksintresse för kommunikationer. Enligt miljöbalken 3 
kap 8 § innebär detta att Nynäsbanan ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 

Avståndet mellan närmaste befintligt spår och föreslagen 
programområdesgräns är enligt samrådsförslaget som minst ca 80 meter. Ett 
befintligt bostadshus inom Hallen 2 befinner sig ca 100 meter från 
Nynäsbanan. Trafikverket finner att det är oklart varför fastigheten Hallen 2 
ingår i programområdet. Finner kommunen fortsättningsvis skäl för att Hallen 
2 ska ingå i programområdet bör en riskanalys upprättas med tanke på att 
vissa transporter med farligt gods sker på Nynäsbanan. 
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Trafikverket delar kommunens bedömning att bullerutredningar kommer att 
behöva genomföras i samband med den fortsatta planeringen. Trafikverket 
anser att det är värdefullt om en sammanvägd bedömning görs av buller från 
vägtrafik och från järnvägstrafik. Trafikverket kan vara behjälpliga med 
prognosuppgifter om framtida trafik. 

Kommentar 
Hallen 2 utgår ur programområdet efter samrådet. Bullerutredningar kommer 
att kunna hantera en sammanvägd bedömning av buller från vägtrafik och 
från järnvägstrafik. 

 

Huge Fastigheter AB 

Huge Fastigheter har en önskan att medverka till planprogrammets intentioner 
att söka skapa en intimare bebyggelse, varierad och anpassad till landskapet, 
men anser att dessa bör kunna uppfyllas även med bebyggelse med högre 
våningshöjder. 

I planområdets norra del finns fastigheten Alkoven 1 som ägs av Huge 
Fastigheter. Omgivande bebyggelse har varierade våningshöjder, men 
närmast angränsande är bebyggelsen österut med 7 våningar och västerut 
finns 12 flerbostadshus med punkthuskaraktär om 5-6 våningar höga. 

Med en tillkommande låg bebyggelse om 1-3 våningar, som inte alls tar upp 
skalan från omgivningen, finns risker att stora kontraster leder till en 
förstärkning av skillnader i social status mellan äldre och ny bebyggelse. En 
låg exploateringsgrad kommer även innebära stora svårigheter att nå ett 
ekonomiskt hållbart flerbostadsbyggande. En bebyggelse om 5 våningar kan 
mycket väl klara planprogrammets intentioner genom sin gestaltning och i 
utnyttjandet av landskapets variation för att åstadkomma varierad höjd och 
intim känsla i bostadsområdet. 

Det finns även en stark opinion att bygga fler bostäder och därför bör även 
exploateringsgraden tillåtas vara högre än föreslaget inom planprogrammet 
men fortfarande vara måttlig. Inom planområdet kan ytor för bebyggelse öka, 
främst inom planområdets nordvästra och sydvästra delar, utan att inkräkta på 
de naturvärden som finns. 

Huge ser positivt på att integrera förskolan i bostadshusen. 
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Kommentar 
Programmet är efter samrådet omarbetat så att bebyggelse med högre 
våningshöjder ska vara möjligt. Förvaltningen har grundat sitt antagande om 
att en blandad bebyggelse är eftersträvansvärd på analyser från 
översiktsplaneprocessen. Analysen säger att kontraster, eller blandning, också 
leder till en blandad social sammansättning. Ytor för ny bebyggelse har också 
ökat till följd av samrådet. Förvaltningen har haft underhandssamråd med 
Huge och tillsammans förändrat programförslaget.  

 

Stockholm Vatten AB  

Va-försörjning 

För att försörja den planerade bebyggelsen med vatten och avlopp krävs 
delvis utbyggnad av det allmänna va-ledningssystemet i ny lokalgata och 
Storvretsvägen. 

Kommentar  
Kartor förvaras i ärendeakten. Programmet kompletteras med uppgifter från 
Stockholm Vatten.  
 

Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas 
av bifogad karta, turkos linje = 20 kV högspänningsledning, blå linje = 0,4 
kV lågspänningsledning. Streckade linjer är markförlagda kablar och 
heldragna linjer är luftledningar. Ledningarnas/kablarnas läge i kartan är 
ungefärligt. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat. 

Vattenfall bedömer att nuvarande eldistributionsnät är dimensionerat för 
nuvarande bebyggelse. Vattenfall bedömer därför att genomförande av planen 
medför att eldistributionsnätet behöver byggas ut. Utbyggnaden kommer att 
ske från Vattenfalls befintliga tre nätstationer med adresser, Skogåsplan, 
Porten/Storvretsvägen 2 och från Vallhornsvägen. 

Utbyggnad kommer att omfatta nya ledningar som förläggs i mark, både inom 
och utanför planområdet 

All eventuell flytt av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men 
bekostas av exploatören. 
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Övrigt 

Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs 
via www.vattenfall.se/sv/anslutning-till-elnatet.htm eller på tel: 020- 82 10 
00. 

Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta 
beställs via Post och telestyrelsens www.ledningskollen.se. Om ärendet 
brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst på tfn: 020-82 10 00, kostnaden för 
utryckningen debiteras då beställaren. 

Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 
plangenomförandet. 

Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls 
anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. 

Kontaktperson i tekniska frågor är Torbjörn Alverholm, tel. 08-687 31 66. 
Kontaktperson i planfrågor är Tobias Häggblom (kontaktuppgifter i 
sidhuvud) 

Kommentar 
Karta förvaras i ärendeakten. Programmet tillförs uppgifter om behov av 
utbyggt nät.  

Södertörns fjärrvärme AB 

Om kommunalmark överfors till kvartersmark, ska befintliga 
fjärrvärmeledningar skyddas genom införande av u-område på detaljplanen, 
samt att kommunen medverkar till upprättande av servituts- eller 
ledningsrätts- avtal, med ny fastighetsägare. Eventuell flytt av 
fjärrvärmeledning bekostas av beställaren. Vid projektering och byggstart ska 
byggaren ta kontakt med Södertörns Fjärrvärme AB for dokumentation och 
utsättning av fjärrvärmeledningar. Kartskiss över området se sida 2. 

Södertörns Fjärrvärme AB har ingen erinran. 

Teknisk försörjning 

Föreslår att uppvärmning sker med vattenburna system som kan ansluta till 
fjärrvärmenätet. 



 

MILJÖ- OCH  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
  SIDA 

 SBN 2012-002215 
 

19 (29) 

 
 
 
Södertörns Fjärrvärme AB har fjärrvärme i området efter Storvretsvägen och 
Österleden där kv. Bänken 1, Porten 1 och 2, Hallen 2, Skåpet 6 och 8, Spisen 
8 och 9 är ansluten till fjärrvärme. 

Kommentar 
Karta förvaras i ärendeakten. Södertörns Fjärrvärme AB upplysningar tas 
med inför fortsatt planarbete.  

 

Sakägare 
Brf Porten  

Representanter för Brf Portens styrelse närvarade vid er information i 
Sjötorpsskolan den 2 maj samt deltagit i det särskilda informationsmöte som 
hölls mellan kommunens planarkitekt och Brf Porten den 21 maj på 
kommunens plankontor. Efter dessa informationsmöten har Brf Porten haft 
föreningsstämma där frågan diskuterats med närvarande medlemmar samt 
haft ett styrelsemöte. På styrelsemötet beslöts att föreningen skulle yttra sig 
över planprogram Låset 1 m.fl. 

Nuvarande ägande, servitut och verksamhet i området 

Bostadsrättsföreningen Porten äger fastigheten Porten 15 och har bl.a. 
inskrivet servitut på boendeparkering på en stor del av Cylindern 1. 

Den mark där bebyggelse planerats på Porten 14 och Cylindern 1 ägs av 
Bostadsrättsföreningen Grannporten och används idag som boendeparkering. 

Idag finns 8 parkeringar per 10 lägenheter i området inklusive Akelius 
Fastighet på Storvretsvägen 92, då flera av deras boende hyr parkeringsplats 
av Porten eller Grannporten. I det befintliga parkeringsbeståndet ingår också 
20 st gästparkering 

Då fastigheterna Porten 15, Porten 14, Porten 12 och Cylindern 1 idag är 
sammanlänkade avseende parkering genom servitut finns ett samarbetsavtal 
mellan de två bostadsrättsföreningarna Porten och Grannporten om parkering. 
Föreningarna har idag en gemensam kö med administration av 
parkeringsplatserna, men sköter i övrigt respektive parkeringsområde genom 
egen försorg. 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Porten har följande yttrande: 

1 Planen skulle innebära mer trafik in i området på denna 
återvändsgata vilket gör att anslutande påfarter från de nya fastigheterna kring 
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vändplanen måste begränsas betydligt mer än vad nuvarande planförslag 
utvisar 

2 Föreningen betvivlar att SL kan ha kvar den service som ges 
idag då ledbussar troligen får svårt att vända på föreslagen vändplan framför 
den nya returstationen utan ständiga trafikstörningar. 

Att förlägga returhanteringen till byggnad Q skulle menligt påverka SL-
trafiken då många använder bil för att transportera gods till returstationen och 
står då uppställda där för urlastning. 

Vi riskerar därför att på sikt förlora bussförbindelsen upp till vårt område. 

3 Den parkeringslösning som presenterats kommer inte att klara 
behovet av parkeringsplatser i områdets södra del då man både måste ersätta 
befintliga förlorade platser och skapa nya till de nyproducerade bostäderna. 
Vår bedömning är att minst 170-190 platser måste skapas i södra delen, vilket 
troligen innebär att hela nuvarande Cylindern 1 måste däckas över med 
parkeringsplatser i två plan . 

Bostadsrättsföreningens styrelse anser att ett sådant P-hus inte kommer att 
försköna området. 

4 Med nuvarande förslag skulle bostadshusen T och X stå uppe på 
ett mindre snyggt p-däck (P-hus). Planerade radhus (P & S) skulle få direkt 
utfart på Storvretsvägen vilket skulle ge trafikstörningar till de befintliga 
bostadsrättsföreningarnas lägenheter. Dessa har access via Cylindern 1 för i 
och urlastning samt för infart till c:a 1/3-del av övriga befintliga parkeringar i 
området. Via Cylindern 1 fås också access till 70 % av befintliga 
gästparkeringar. 

5 Nedskräpning (ordningsfråga likt idag) vid returstationen Q kan 
lätt göra att det blir nedskräpning även vid ingången till gångtunneln 
nedanför. Den lilla trädbevuxna bergknalle som idag finns vid planerad 
returstation och hållplats skulle i sort sett försvinna, utsikten från port 19, 31, 
33 och 35 skulle bli mindre "grön" och ersättas av hus och synliga 
parkeringsplatser med bilar. De trafikproblem som idag finns vid befintlig 
returstation skulle bli betydligt besvärligare med den nya placeringen då 
returstation och busshållplats skall samsas om samma väg yta. Placeringen är 
mindre lyckad ur trafiksynpunkt samt att den lilla gröna oasen mellan 
gångvägen och utfarten från slingan försvinner. 

6 Brf Portens styrelse anser därför att nuvarande förslag bör 
omarbetas så att bebyggelsen koncentreras till några högre punkthus i stället 
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för att spridas ut på radhuslägenheter. På detta sätt kan mer av befintliga 
grönområden bevaras. Om parkering för de tillkommande lägenheterna 
ordnas under den nya bebyggelsen minskar behovet av ytor för 
markparkering vilket gör att mer grönområden bevaras. Dessutom måste 
busshållplats och returstation separeras på ett betydligt bättre sätt. 

7 I framtida detaljplan bör också skrivas in att exploatören för att 
få byggnadstillstånd måste tillse att tiden per dygn för störande verksamhet 
och byggtidens totala längd starkt begränsas genom industriellt byggande 
(förtillverkning på annan plats). Kommunen bör också se till att byggnationen 
genomförs av en entreprenör/byggherre. Måndag - fredag bör störande 
verksamhet inte förekomma före kl 08:00 och inte efter kl 17:00 och med 
minst 2 tim paus mitt på dagen så att de hemmavarande, mest äldre och 
handikappade, i området får en lugn stund mitt på dagen. Likaså måste vid 
sprängning kraven på att minimera skakningar i mark vara lika exakta och 
krävande. Planeringen av byggplatsen måste göras så att tillgängligheten till 
befintliga fastigheter får inte under någon tid blockeras av byggverksamhet 
eller lossning av gods och inte heller får SL:s möjligheter att bedriva trafik i 
nuvarande form försämras. Om nuvarande parkeringsområde i och runt 
Cylindern 1 måste tas i anspråk skall kommunen i sin tillståndgivning se till 
att föreningarna erhåller godtagbara ersättningsplatser på detta område både 
under byggprocessen och efter att byggnationen färdigställts. Föreningarna 
skall ha rätt att själva administrera, uppbära hyror och sköta dessa platser. Vi 
kan acceptera något längre gångavstånd under byggtiden men inte därefter. 
Dagens hyra för parkeringsplatser på och invid Cylindern 1 får inte förändras 
utan föreningsstyrelsernas medgivande då dessa måste följa övriga 
parkeringshyror inom föreningarna. 

Kommentar 
Programförslaget har efter samrådet förändrats så att funktionen 
returhantering (Q på illustrationskartan) tas bort från den föreslagna platsen 
och ingen bebyggelse föreslås på platsen. 
 
Programförslaget justerats har så att ingen ny bebyggelse föreslås på 
Cylindern 1. Föreningen äger marken och har initiativet till ev framtida 
förändringar. Programmet skulle kunna förbereda för en icke bindande 
möjlighet för detta men kommer till följd av samrådet inte att stödja ny 
bebyggelse inom Cylindern 1.  
 
En detaljplan kan inte reglera störningar under byggtid eller byggtidens längd. 
Hur byggnation och tillfälliga lösningar ska ordnas kan t.ex. avtalas i ett 
skede då byggherre är beredd att åta sig genomföra en detaljplans intentioner 
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eller vid överlåtelse av mark. SL:s tillgänglighet ska garanteras under hela 
genomförandet.  
 
Övriga 
Boende 1 Storvretsvägen 
Hej, som privat person skriver jag detta. 

Projja om, gör rätt! 

Varför? 

Slingan måste vara kvar annars försvinner bussen, denna kan omöjligt svänga 
på den yta som är tillgänglig ovan backen. 

Oavsett vilket proj system du använt, cadcam, micro station m.m. så kan man 
inte bara på en mark karta ta modullerna och godtycklikt släppa ner detta på 
markkartan, för att kolla om de får plats och därvid få in lämpligt antal 
lägenheter/hus. 

Gör så här! 

Skippa radhusen, bygg ett punkthus bakom återanvändnings containrarna, det 
kan bli sex våningar, ca 37 lägenheter. 

Bygg ett punkthus på befintlig fotbollsplan ca fem våningar, ca 31 lägenheter. 

Bygg ovanpå befintlig parkering (cylindern) nya p-platser för dessa nya 
bostädernas bilar, ca 80 platser. 

Skippa allt övrigt, det kommer inte funka på kullen och spara lillskogen som 
ungarna döpte träden (dungen) invid busshållplatse och trasformatorstationen, 
19/23:an 

Man kan bygga ett punkthus där baracken invid dagiset utmed Österleden, 
spara dagiset. 

Två nya punkthus nedanför berget och mellan Österleden och bollplanen 
Sjötorp. 

Vi behåller härmed bussen och hållplatserna, du får nog in antalet lägenheter 
du vill ha med råge, husens höjd går ju att variera men samma som övriga 
som Hallen och Vallhornsvägen idag eller några plan till! 
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Kommentar 
Förvaltningen har efter samrådet omarbetat programförslaget delvis efter 
synpunkter från Boende 1 Storvretsvägen. Samrådsversionen av programmet 
är en idéskiss som representerar en tät och sammanhållen bebyggelse. Där 
saknas mycket av de funktionsmått och t.ex. detaljerade sektionsstudier som 
måste tas fram om just den idén om trafikföring skulle kunna genomföras. 
Ännu finns inte heller någon exploatör som visat intresse för att vilja ta sig an 
helheten. Markägaren till Låset 1 samt Huge fastigheter AB är ännu de enda 
som kan tänkas ta del i ett genomförande. I senare planfaser kan projektering 
och detaljstudier visa vad som i är mest lämpligt att genomföra utifrån de 
principer programmet ställer upp.  
 
 
Boende 2 Storvretsvägen  
Hej, mitt namn är X och jag och min familj bor på Storvretsvägen X i Skogås. 
Jag hade inte möjlighet att närvara vid informationsmötet gällande 
projektplanen Låset 1, så jag vill väldigt gärna framföra mina synpunkter nu. 
Jag har fått information angående projektet dels på BRF Portens årsmöte 23 
maj, dels via Stefan Stahre och dels via kommunens hemsida. 

När vi valde att bo kvar i Skogås (vi har bott i Skogås i 10 år) och nu även att 
köpa en bostad i området så var det mycket just pga. naturen och lugnet. 
Bostaden vi köpte, så sent som i augusti 2012, valde vi just pga. skogen och 
träden utanför köksfönstret (vi bor högst upp i huset med underbar utsikt). 
Känslan av att vakna upp med fågelkvitter varje morgon är obetalbar. 

Så jag är väldigt glad om jag och mina barn kan få behålla vår skog utanför, 
vår bergsknalle där barnen leker, träden, det gröna... Stockholm byggs sönder, 
snart finns inte en grön plätt kvar, det är bedrövligt. Politikerna jublar -men 
INTE JAG och jag tror att många i området håller med mig. 

Önskar att kommunpolitikerna i Huddinge kunde börja satsa även på oss i 
Skogås, Huddinges bortglömda fläck, men inte genom att klämma in fler 
bostäder tack. Upprustning av Sjötorpsparken låter dock trevligt.. 

Jag hoppas innerligt att även styrelsen i BRF Porten kommer att lägga fram 
sina åsikter, och även många fler boende i området. 

Kommentar 

Programmet är efter samrådet delvis omformat och delar av tidigare 
föreslagen exploatering har tagits bort. En av avsikterna med programmet för 
Låset 1 är att bevara så mycket grönska och naturligt formad mark som 
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möjligt. I närområdet finns Sjötorpsparken som också föreslås upprustas och 
tillgängliggöras. Närheten till skogsmark, strax söder om området, är god och 
på några hundra meters avstånd ligger Drevviken. Den naturlika karaktären 
kommer också huvudsakligen att bestå medan mindre delar av området 
föreslås kunna bebyggas eller få en mer parklik karaktär.  
 

Boende 3 Storvretsvägen  
Naturen vid parkeringen och södra delen av Sjötorpsparken ligger nära husen 
som ligger längs Storvretsvägen. Detta område består av uppvuxen natur och 
innehåller mycket gröna träd, och här finns ett rikt fågelliv. Denna närnatur 
berikar miljön för alla boende i området och fungerar som en grön lunga 
vilket har stor betydelse för allas välbefinnande. Praktiskt taget under hela 
dagarna passerar eller flanerar människor genom området och tar del av den 
natur som finns. 

Allt detta kommer att försvinna vid en exploatering. Alla gröna träd och det 
rika fågellivet kommer att försvinna. Detta innebär en mycket stor försämring 
för alla som bor i området! Den mindre del av naturen som skulle bli kvar 
intill husen är för liten för att det rika fågellivet skall kunna leva vidare. 

Det blir mindre ytor för människorna att röra sig på, samtidigt som det blir 
fler människor som ska dela på dessa ytor. 

Det måste finnas bättre platser att bebygga än sådana, där nybebyggelse tar 
bort värdefull när-natur! Natur som har STOR betydelse för de boende. 

Förbättra i stället området, människor behöver grönområden intill sitt boende! 
Varför inte göra en trevlig park. 

Ps. Det finns en hel del fågelarter som håller till i området, vilket visar att det 
har ett stort värde för de boende. Skickar med en lista över arter observerade 
av undertecknad. 

Här följer ett citat som belyser frågan, från en ledare i tidskriften "Fåglar i 
Stockholmstrakten", nr. 1 2013, utgiven av Stockholms Ornitologiska 
Förening. 

"Exploateringstrycket på grönytorna massivt" 

"Trots att det finns beslut om att värna vissa utvalda naturområden, sk gröna 
kilar, vilka fungerar som viktiga refuger, så naggas det hela tiden i kanten av 
alla infrastrukturprojekt." - "I flera andra Stockholmsförorter 
förtätningsbyggs det på de sista små grönytor som finns sparade mellan den 
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ursprungliga bebyggelsen. Dessa områden har kanske inte så höga 
naturvärden, men ett antal träd och buskar och lite ursprunglig flora kan locka 
till sig flera av våra vanliga fåglar. Tänk om vi åter skulle få uppleva en "tyst 
vår" beroende på att alla småbiotoper försvinner och ersätts med sten och 
betong så att bofink, talgoxe, lövsångare och andra vanligare fåglar trängs 
ut?" 

Förteckning över fågelarter som observerats i området vid och runt 
parkeringen - söder Sjötorpsparken - och som för sin förekomst är beroende 
av den naturtäthet som finns. 

Under häckningstid sjungande arter som regelbundet uppträder i området. 
Häckande eller troligen häckande. 

Ringduva Gröngöling Större hackspett Sädesärla Rödhake Rödstjärt Koltrast 
Björktrast Taltrast Rödvingetrast Ärtsångare Törnsångare Trädgårdssångare 
Svarthätta Lövsångare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Nötväcka 
Nötskrika Skata Kråka Pilfink Bofink Grönfink Grönsiska Stenknäck. 

Fågelarter som regelbundet besöker området under olika årstider. 

Sparvhök Lärkfalk Tornseglare Spillkråka Mindre hackspett Sidensvans Stare 
Steglits Gråsiska Domherre. 

Kommentar 

Programförslaget kommer inte att föra med sig att allt det som beskrivs som 
positivt med närnaturen kommer att försvinna. De vanligaste fågelarterna, 
d.v.s. generalisterna utan särskilda habitatkrav, enligt listan kommer att finnas 
kvar vid ett genomförande av programförslaget. För övriga arter finns det 
lämpliga biotoper i närheten av programområdet. En karaktärsförändring är 
trolig om den bebyggelse som föreslogs i samrådsversionen av programmet 
skulle genomföras. Förslaget är efter samrådet reviderat och föreslagna 
byggrätter omdisponerade. Det finns också ur flera aspekter bättre platser att 
bygga på. Det är dock nödvändigt med utgångpunkt i det stora behovet av 
bostäder i Stockholmsregionen och riktlinjer i kommunens nya översiktsplan 
(ÖP 2030) att koncentrera bebyggelse till centralt belägna platser med god 
service och spårbunden kollektivtrafik. Låset ligger inom ett sådant utpekat 
område och är en av flera platser som undersöks för ny bebyggelse. Stora 
områden som är obebyggda ska enligt översiktsplanen sparas.  
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Boende 4 Storvretsvägen  
Nu är det vår och alla träd har fått blad och jag slipper se parkeringen från 
min balkong. Jag har bott på Storvretsvägen 19 i Skogås sedan 1980. Jag 
tycker det är fint här uppe med mycket träd mellan husen. 

Jag förstår att man behöver bygga fler bostäder men måste man klämma in 
dem mellan redan befintliga? Finns det inte annan mark att bygga på, ängar 
och andra platser med färre träd? Måste folk prompt bo alldeles intill 
centrum? De flesta har ändå bil och dessutom behöver de flesta röra på sig 
lite mer. 

Jag har flera invändningar till detaljplanen Låset som jag skrivit ut och läst 
noga. För det första kan man i dagens läge inte bygga garage i nära anslutning 
till bostäder då det utgör en brandfara. Att bränna bilar tror jag tyvärr inte att 
det är ett övergående problem. Dessutom så består ytskiktet på våra balkonger 
av träpanel och insidan är bara gipsskiva. Skulle ett närliggande garage börja 
brinna så kan en gräsbrand sprida sig till punkt-husen. Då är särskilt nr 19 och 
21 utsatta. Idag står bilarna omgärdade av en gatuslinga som skulle kunna 
fungera som en brandgata om det händer något på parkeringen. 

Sprängningsarbeten skulle påverka våra hus som redan idag har sprickor i de 
icke bärande väggarna. Dessa sprickor finns så gott som i samtliga lägenheter 
i punkthusen. Särskilt ovanför dörrposterna i hallarna. Risken finns att dessa 
sprickor förvärras eller att det tom rasar bitar ur väggarna. 

Runt parkeringsplatsen finns idag 9 stycken vackra träd som blommar fint 
just nu. Vid busshållplatsen finns flera vackra silvergranar som fått växa 
sedan mitten av 60-talet. Det vore förfärligt att såga ner dem! I skogsdungen 
bakom återvinningen brukar jag mata fåglarna på vintern. Jag har en koltrast 
som jag matat i 4 vintrar som är så gott som tam. Han kommer när jag visslar 
på honom. Dessa fåglar har bon nu i området. Jag ser inte bona men jag hör 
pipet. Vart ska de fåglarna ta vägen? 

Sen läste jag att man skulle bygga en hel del större lägenheter. Min erfarenhet 
(jag var styrelsemedlem i vår bostadsrättsförening tidigare) är att de som bor i 
stora lägenheter har en massa ungar som de inte kan hålla reda på utan de 
saboterar i området. Vi hade sönderslagna glasrutor i våra portar var och 
varannan vecka ett tag. Sen flyttade några och sen blev det lugnare. Är det 
inte smålägenheter som behövs så att ungdomarna kan flytta hemifrån? Bygg 
flera ettor i stället! 

Jag antar att jag inte kan påverka vad som kommer att ske på annans mark 
men jag kommer att se till att de rörs så lite som möjligt på den mark som 
Grannporten äger. 
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Kommentar 

Se kommentarer till bla Brf Porten och Boende 1-3 Storvretsvägen. Storleken 
liksom upplåtelseformen på lägenheterna är inte klara och är upp till 
markägaren och byggherren att bestämma. Det kommer att ske efter eller 
under det att en eventuell detaljplan tas fram.  

 

Ordförande, S-föreningen Trångsund-Skogås 
Jag har fått planprogrammet och information i olika sammanhang och vill 
komma med följande kommentarer: 

- Jag ställer mig helt och hållet bakom brf Portens yttrande. Där 
påpekar man bl a att det måste finnas tillräckligt med parkeringsplatser samt 
att busstrafiken upp till området måste fungera. 

- Grusplanen i Sjötorpsparken planeras att förses med konstgräs. 
Idag används den planen till boulespel. Vid ett flertal tillfällen under 
spelsäsongen kan det vara så många som 144 spelare samtidigt på planen. Jag 
är medveten om att Skogås-Trångsunds FF behöver fler konstgräsplaner men 
eftersom Rackethallen inte kommer att placeras på Nytorps Mosse kanske det 
finns möjlighet att anlägga ytterligare en fotbollsplan där. 

- När man planerar att bygga fler bostäder i ett område innebär 
det ett större tryck på befintliga förskolor och skolor. Därför vill jag bara 
påpeka att det är viktigt att det också planeras för fler skolor och förskolor. 
Den nya planerade förskolan kanske blir större än befintlig och därigenom 
svarar den mot kommande behov men skolorna i området räcker inte till. 
Även fritidsverksamhet för ungdomar borde planeras in. 

Kommentar 

Programförslaget innebär att Sjötorpsparken ska uppgraderas så att den mera 
känns som en park och föreslår att grusplanen kan rustas, förslagsvis med 
konstgräs. Vad exakt parken kommer att få för innehåll kommer att studeras 
vidare under projekteringsfasen där förutsättningarna kommer att studeras 
mer ingående. Det programförslaget huvudsakligen vill visa på är att parken 
ska rustas upp och att den ska ges ett rikare innehåll som vänder sig till olika 
ålders- och målgrupper.  
 
Se kommentar till Brf Porten angående liknande synpunkter och 
Förskolenämnden angående förskolor.  
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Boende i Brf Porten, Storvretsvägen 31, 33 och 35  
Vi som bor på ovannämnda adresser är oroliga att idyllen, där byggnad Q 
skall byggas, kommer att försvinna helt och vad blir då kvar? Jo, hus med 
returstation, servicehus och busshållplats, som innebär många bilar, som har 
motorn igång medan de lämnar sina sopor. Sedan kommer sopbilen och ska 
tömma returstationen och även en buss som ska sammas om samma område. 
Hur trevligt är det! Idag har vi en bergknalle med gröna fina träd och vintertid 
är träden snö- och frostbeklädda . När vi går ut på balkongen kan vi idag njuta 
av denna fina bergknalle, som är vår enda uteplats från lägenheterna. Det är 
vikigt för oss som bor här att få ha några gröna träd och buskar i närheten. 
Många av oss har köpt lägenheten för att få uppleva detta och njuta av 
naturen. Förutom bergknallen kan vi höra många fåglar som kvittrar. Det 
finns andra områden som inte ligger så nära oss boende. 

Om bussen ska kunna vända där vid busshållplatsen, behövs det mycket plats 
och var kommer ni att ta mark till denna? Förutom att bussen ska vända så 
kommer det även bilar från "slingan", dvs vägen som går från Storvretsvägen 
91 till 31 och den är enkelriktad. 

Vi anser att det finns flera områden runt och nära Skogås som lämpar sig 
bättre för nybebyggelse, områden som inte ligger inpå gammal etablerad 
bebyggelse. Äldre bebyggelser har uppvuxen natur, vilket betyder mycket för 
oss boende. 

Vi har även haft tillgång till yttrandet från Brf Portens styrelse och samtycker 
till 100% om deras synpunkter. 

Detta är yttrande från styrelsen i Brf Porten beträffande byggnad Q: 

1 Nedskräpning (ordningsfråga likt idag) vid returstationen Q kan 
lätt göra att det blir nedskräpning även vid ingången till gångtunneln 
nedanför. Den lilla trädbevuxna bergknalle som idag finns vid planerad 
returstation och hållplats skulle i sort sett försvinna, utsikten från port 19, 31, 
33 och 35 skulle bli mindre "grön" och ersättas av hus och synliga 
parkeringsplatser med bilar. De trafikproblem som idag finns vid befintlig 
returstation skulle bli betydligt besvärligare med den nya placeringen då 
returstation och busshållplats skall samsas om samma väg yta. Placeringen är 
mindre lyckad ur trafiksynpunkt samt att den lilla gröna oasen mellan 
gångvägen och utfarten från slingan försvinner.  
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Kommentar 

Se kommentarer till bla Brf Porten och Boende 1-3 Storvretsvägen. SL 
(numera Trafikförvaltningen) är samrådspart i programsamrådet och kommer 
att vara det även när en eventuell detaljplan tas fram. De kommer då att ha 
möjlighet att ta fram lämplig trafiklösning i samråd med kommunen.  

 
Sent inkommit yttrande 
 
Akelius Fastigheter AB 
Svar avseende programförslag för Låset 1 

Akelius Fastigheter är positiva till det förslag avseende bebyggelse som 
presenterats för oss gällande fastigheten Huddinge Låset 1. Förslaget går att 
finna i Bilaga 1 [se akt]. Vi ser dock även positivt på att två näraliggande 
områden inkluderas vid fortsatt planarbete. Se Bilaga 2 [se akt] för förslag på 
de två områdena vi önskar inkludera. 

I planförslaget omnämns bebyggelse av karaktären radhus. Vi är positiva till 
en blandad bebyggelse inom området och ser gärna att karaktären på ny 
bebyggelse delvis är av radhuskaraktär men att bebyggelen i sig är 
flerbostadshus. Se Bilaga 3 [se akt] för förslag till passande bebyggelse. 
Önskemålet är därför att samtlig bebyggelse skall formuleras som 
flerbostadshus om denna typ av formulering alls anses nödvändig. 

Kommentar 

Programförslaget har reviderats efter Akelius yttrande och de två närliggande 
områdena på fastigheten Lamellen 1 har lagts till i förslaget. 
Illustrationskartan visar inte längre illustrerade byggnader utan schematiska 
områden som anger bebyggelsetyp och våningsantal. För Låset 1 och 
Lamellen 1 anges nu radhus upp till tre våningar eller/och flerbostadshus upp 
till sju våningar respektive radhus upp till tre våningar eller/och mindre 
flerbostadshus upp till fyra våningar. 
 
 

Stefan Stare, Sofia Eriksson 
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