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Sammanfattning 
Programmets syfte och huvuddrag 
Programförslaget syftar till att utveckla föreslagen bebyggelsestruktur i 
Översiktsplan 2030. Cirka 150-200 lägenheter samt mindre lokaler för 
verksamheter samt en ersättande byggnad för förskola föreslås. 
Sjötorpsparken föreslås få en uppgradering med nya aktiviteter. Området 
nås antingen från en ny lokalgata från Österleden eller från Storvretsvägen.   
 
Behov av miljöbedömning 
Det finns inte behov av att göra en miljöbedömning enligt förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar eftersom betydande 
miljöpåverkan inte bedöms bli följden av planens genomförande. 
 
Genomförande 
Planarbetet sker med normalt förfarande. Huddinge kommun är huvudman 
för allmänna platser. Ansvaret för anläggande och drift inom kvartersmark 
ligger på fastighetsägaren. 



  

- 5 - 

Vad är ett program? 
En detaljplan kan grundas på ett program om kommunen bedömer att det 
behövs för att underlätta detaljplanearbetet. I programmet ska kommunen 
ange planens utgångspunkter och mål enligt 5 kap 10 § Plan- och bygglag 
(2010:900), PBL.  

Syftet är bland annat att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska 
kunna breddas med berördas erfarenheter och synpunkter. Berörda parter 
bör ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens 
ställningstaganden är låsta. 

Samråd ska ske med länsstyrelse och lantmäterimyndighet. Sakägare och 
boende som berörs av förslaget ska beredas tillfälle till samråd. Det gäller 
även de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett 
väsentligt intresse av programmet. 

Normalt planförfarande 
Programmet och senare detaljplaner för Låset 1 m.fl. handläggs med 
normalt planförfarande enligt Plan- och bygglag (2010:900), PBL. Häri 
ingår momenten programsamråd, plansamråd, granskning och antagande. 
Vid samråd och granskning beaktas och bemöts synpunkter från berörda i 
samrådsredogörelser och utlåtanden som vidarebefordras till 
samhällsbyggnadsnämndens politiker. 
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Planprogram 

Syfte och huvuddrag 
I projektplanen för Samhällsbyggnadsprojekt 2013–2015 föreslås en 
bebyggelse av två stycken punkthus med cirka 50 lägenheter på fastigheten 
Låset 1. Större delen av programområdet och fastigheten Låset 1 är idag 
obebyggt. I granskningsförslaget för ny översiktsplan för Huddinge 
kommun, ÖP 2030, föreslås en tätare bebyggelsestruktur inom 
programområdet. Programförslaget syftar till att utveckla strukturen i ÖP 
2030. Låset 1 ingår som en del i detta.  
 
Förslaget ger en tätare bebyggelse och en mer sammanhållen koppling till 
Skogås centrum. Det innebär ett tillskott av ca 150-200 lägenheter 
huvudsakligen förlagda i flerbostadshus och radhus i en skala från två till 
sju våningar. Mindre lokaler för service och verksamheter samt en 
upprustad eller ersättande byggnad för förskola föreslås. Förslaget utformas 
så att utrymme för att riva eller bevara den befintliga förskolan finns. 
Parkering ska ske på kvartersmark som markparkering eller i garage eller p-
däck.  

Programområdet omfattar Sjötorpsparken som sträcker sig från Österleden i 
norr och söderut mot Sjötorpsskolan. Parken föreslås få en uppgradering 
med nya aktiviteter och sittplatser. Tillgänglighet till och genom området 
förbättras med bland annat nya gångvägar.  

Förslaget till trafiklösning bygger på att det nya området kommer att nås 
antingen från en ny lokalgata från Österleden eller från Storvretsvägen som 
ansluter till Österleden. Hastigheten på denna har nyligen sänkts från 50 
km/h till 40 km/h. Övriga gator får en hastighet på 30 km/h.  

Huddinge kommun är huvudman för allmänna platser (gatumark, parkmark 
och naturmark). Ansvaret för anläggande och drift inom kvartersmark ligger 
på fastighetsägaren. 

Plandata 
Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 
Programområdet ligger i södra delen av centrala Skogås och har en total 
areal om ca 6 hektar.  
 
Gränsen dras i norr av Österleden och i öster av ett befintligt gc-stråk strax 
väster om Storvretsvägen och följer detta upp till fastigheten Låset 1 som 
också omfattas av programmet. Del av den södra gränsen dras norr om 
befintlig parkering inom fastigheten Cylindern. En befintlig gång- och 
cykelväg utgör områdets västra gräns. Denna sträcker sig mot norr och 
omringar ett större grönområde innan gränsen åter når Österleden. Området 
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har efter programsamrådet utökats med två delar av fastigheten Lamellen 1, 
strax väster om gång- och cykelvägen i områdets västra del.  
 
Fastigheten Låset 1 ligger precis norr om befintlig parkering i 
programområdets sydöstra del. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungefärlig avgränsning av programområde med vit kontur.   

Marken ägs till största delen av 
Huddinge kommun. Fastigheten  
Alkoven 2, i områdets norra del,  
ägs av Huge fastigheter AB.  
Resterande mark är i enskild ägo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunens mark = grön,  
Huges mark = blå, enskild mark =vit.  
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Tidigare ställningstaganden 
Regionplan 
Gällande regionplan (Regional utvecklingsplan RUFS 2010) utpekar 
området som regional stadsbygd med utvecklingspotential.  
 
Programmet stämmer överens med RUFS 2010 då det i likhet med denna 
föreslår en ökad täthet i nära anslutning till redan bebyggda områden med 
god kollektivtrafikförsörjning.  
 
Översiktsplan 
Kommunens gällande översiktsplan redovisar marken som Bostäder högt 
markutnyttjande samt Pågående markanvändning, det senare motsvarar park 
eller naturliknande park. Programmet stämmer till större delen med gällande 
översiktsplan. I de fall det avviker så år det för att kunna åstadkomma en 
tätare och mer stadslik struktur i anslutning till befintlig service och 
spårbundna kommunikationer.  
 
I granskningsförslaget för ny översiktsplan, ÖP 2030, föreslås en förstärkt 
struktur inom programområdet. Området redovisas som 
Exploateringsområde, Förtätningsområde respektive Park. Streckat, prickat 
respektive grönt i bildens mitt (nedan). Programförslaget tar fasta och 
bygger vidare på ÖP 2030.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Utdrag ur granskningsförslaget för ÖP 2030.  
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Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
För området gäller flera detaljplaner. I väster ligger stadsplanen för Skogås 
XII. Denna reglerar berörd del av området som allmän plats Park och 
bostäder. Planen vann laga kraft 1966 och genomförandetiden har gått ut. 
Öster om denna ligger stadsplanen för Skogås V, laga kraftvunnen 1964. 
Genomförandetiden har gått ut. Större delen av området regleras om allmän 
plats, Park men det finns även inslag av Garage, Handel och Bostäder. 
Ytterligare nordöst om denna finns stadsplan för Skogås XX, laga 
kraftvunnen 1974. Genomförandetiden har gått ut. Planen reglerar marken 
som Område för allmänt ändamål. På platsen för denna ligger en förskola.  

Kommunala beslut i övrigt 
Projektet finns med i projektplanen 2013-2015.  
 

Planens förenlighet med miljöbalken  
Markanvändningen i planen är förenlig med bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden enligt miljöbalken 3 och 4 kap.  

Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer 
enligt miljöbalkens 5 kap 3 §. Miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap 
miljöbalken kommer inte att överskridas med föreslaget ändamål. 
Miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bly, 
bensen, kolmonoxid, ozon och partiklar i utomhusluft.  

Behovsbedömning  
Enligt 5 kap.18 § plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning 
för en detaljplan upprättas om den kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Planen 
Syftet med programmet är att medge uppförande om totalt cirka 150-200 
lägenheter vilket ger en tätare bebyggelse och en mer sammanhållen 
koppling till Skogås centrum. Vidare föreslås mindre lokaler för service och 
verksamheter samt en ersättande byggnad för förskola. 

Programmet ger upphov till fler trafikrörelser till och från bostadsområdet i 
och med ökningen av bostäder vilket kan leda till risk för störningar till 
bostäder. Andra miljöfrågor i samband med programmet är ianspråktagande 
av grönområde samt dagvattenhantering. 

Platsen 
Området består i nuläget till stor del av naturmark och i övrig del av 
bebyggelse och infrastruktur. Marken bedöms inte vara känslig och det 
bedöms heller inte finnas risk för eventuella markföroreningar. 

Påverkan 
Planen bedöms inte medföra några risker för människors hälsa eller miljön. 
Omgivande områden bedöms inte påverkas negativt av föreslagen 
markanvändning. Intilliggande bostadsområden kan antas påverkas av 
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genomförandet av planen då trafiken till och från området kommer att öka. 
Störningar kommer att uppstå under byggtiden. 

De största miljöeffekterna är trafikbuller från Österleden och järnvägen. 
Den ekvivalenta ljudnivån inom planområdet kan komma att bli högre än 55 
dBA. Vidare utredning ska göras för att definiera hur planläggningen ska 
ske så att rådande riktvärden klaras.  

Planens påverkan på befintlig miljö bedöms som relativt liten. Planen berör 
inte områden skyddade enligt 3, 4 och 7 kap. miljöbalken eller andra 
skyddsområden. Tillgängligt grönområde kommer att minska. Befintliga 
naturvärden bedöms vara relativt små och är framför allt kopplade till 
hällmarken och områdets relativa storlek samt områdets frukt- och bärande 
träd. Områdets rekreationsvärden bedöms till största delen finnas kvar även 
efter föreslagen markanvändning i planen.  

Planen berör inte riksintressen och förmodas inte medföra risk för 
överskridande av miljökvalitetsnormer. Den medför heller inte risker för 
människors hälsa eller miljön.  

Programmet innefattar inte verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd 
enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. Den anger inte heller förutsättningar för 
kommande sådana verksamheter eller åtgärder som anges i bilaga 1 eller 3 
till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.  

Sammanfattning och motiverat ställningstagande  
Planområdet är ett område som till stor del är obebyggt, dock är vissa delar 
redan ianspråktagna till parkering, återvinningsstation m.m. Områdets 
naturkaraktär försvinner gradvis då delar av området kommer att bebyggas 
och parkkaraktären utvecklas. Bebyggelsen koncentreras till Österleden och 
de delar som redan idag är hårdgjorda. Lokaliseringen enligt planförslaget är 
lämplig då den bedöms följa kommunens översiktsplan. Enligt 
översiktsplanen ska byggandet främst koncentreras till områden där 
infrastrukturen är utbyggd. Förslaget innebär en förtätning och utveckling i 
anslutning till kringliggande bebyggelseområden. Planens betydelse för en 
hållbar utveckling är främst kopplad till ett effektivt nyttjande av tätortens 
markresurser samt närheten till service och infrastruktur.  

Genomförandet av planförslaget bedöms inte innebära någon betydande 
miljöpåverkan enligt Plan- och bygglagens 5 kap 18 § och Miljöbalken 6 
kap 11§ med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4. En 
miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms därför inte behövas.  

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser  
 
Natur  
Mark och vegetation  
Planområdet har stora höjdskillnader. En stor bergknalle dominerar mot 
Österleden. Här växer en hällmarkstallskog som är ganska gles och 
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högstammig. Sluttningarna utgörs av blandskog med inslag av ek, lönn, 
fågelbär och gran. Få lågor men flera döda stående träd.  

Naturvärden 
Inga särskilda naturvärden är påträffade inom planområdet. Planområdet är 
inte heller utpekat av Skogsstyrelsen (Skogens pärlor) eller i kommunens 
översiktsplan. Befintliga naturvärden är framför allt kopplade till 
hällmarken med brynzon och områdets relativa storlek samt områdets frukt- 
och bärande träd. Det är viktigt att programområdet vid ett genomförande 
har en fortsatt koppling till omgivande grönstrukturen framför allt sydost 
mot Drevviken med de höga naturvärden som finns där. 

Rekreation och friluftsliv  
Då området är relativt stort och mångformigt finns det många 
användningsområden. Området används mycket och framför allt av barn i 
närområdet. De öppna gräsytorna kan användas för picknic, lek och 
spontanidrott. Det finns även en grusad plan som kan användas för till 
exempel bollsport. Vintertid kan sluttningen användas som pulkabacke.  

Geologiska förhållanden 
Större delen av området utgörs av kuperad terräng och berg (rött i bilden 
nedan). I de lägre delarna och områdets centrala slänter mot öst utgörs 
marken av morän (grått). Lera (gult) förekommer mest i de flackare delarna 
i områdets utkanter men även i den norra delen direkt angränsande 
Österleden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geologiska förhållanden i området. Programområde med vit kontur.  
 
Hydrologiska förhållanden 
Området är kuperat och har förhållandevis goda avrinningsförhållanden.  

Planområdet avvattnas till sjön Magelungen som ingår i Tyresåns sjösystem. 
Tyresån är ett stort sammanhängande system av sjöar och vattendrag. 
Magelungen är den största sjön i Tyresåns avrinningsområde och delas av 
Stockholm och Huddinge kommuner. Tillrinningsområdet runt Magelungen 
är ganska litet. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
EU:s vattendirektiv är i Sverige implementerat främst i 
Vattenförvaltningsförordningen och i Miljöbalkens femte kapitel. Det 
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övergripande målet för vattenförvaltningen är god ekologisk och kemisk 
status för alla sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Större sjöar och 
längre vattendragssträckor benämns vattenförekomster. 
Miljökvalitetsnormerna innebär att god ekologisk status ska uppnås till år 
2021 och god kemisk status år 2015. Magelungen är en vattenförekomst 
enligt vattendirektivet och ska uppnå en god ekologisk status till 2021. 
Magelungens nuvarande status är "Måttlig". Magelungen har en positiv 
trend sedan länge, men näringshalterna är fortfarande höga och 
minskningstakten har stabiliserats. 

Bebyggelse 
Landskapsbild/stadsbild 
Landskapet inom planområdet är huvudsakligen obebyggt och utgörs dels 
av kuperade eller bergiga områden eller slänter med skogskaraktär och dels 
av något flackare platåer med mindre inslag av bebyggelse, bollplan eller 
parkeringsytor. Den kuperade och skogslika karaktären dominerar intrycket.  

Större delen av programområdet kommer att lämnas obebyggt men 
utvecklas som park och för rekreativa syften. En förskjutning från 
skogskaraktär till parkkaraktär kommer därför bli tydlig.  

Tillkommande bebyggelse ska anpassas till terrängen och placeras med 
hänsyn till landskapets läsbarhet. De nya husen syftar till att skapa en stark 
struktur i landskapet och länka samman den befintliga bebyggelsen i södra 
delen av Storvretsvägen med Österleden. De bebyggda delarna kommer 
därför att genomgå en förändring från hus i park till ett mer urbant och 
sammanhängande bebyggelsestråk.  

Ljusförhållanden och lokalklimat  
Befintlig och ny bebyggelse kommer att kunna orienteras relativt fritt i 
förhållande till varandra, markhöjder kommer också att kunna ge ett spel i 
byggnaders höjd. Möjligheter att ordna fördelaktiga ljusförhållanden 
bedöms därför goda.  

Genom att bebyggelsen delvis föreslås ligga i sekvenser av kringbyggda 
naturrum skapas vindskyddade lokala miljöer. Bebyggelsen ska eftersträva 
en orientering mot söder för att exponera sig mot värmeinstrålning och 
eftermiddagssol.  

I områdets södra del föreslås en något tätare struktur med mer direkt 
förhållande till gata. Bebyggelsens höjd föreslås inte överstiga sju våningar. 
Möjligheter att ordna fördelaktiga ljusförhållanden bedöms goda även i 
denna del.   

Bostäder, arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Inom programområdet finns inga bostäder men en förskola och en 
föreningslokal. Angränsande flerbostadshus öster om området varierar i 
höjd mellan fyra till åtta våningar. Angränsande söder om området finns 
ytterligare flerbostadshus i tre till fyra våningar och väster om området finns 
punkthus i sex våningar. Den omgivande bostadsbebyggelsen är inpassad 
med omsorg om naturmarken och med anpassning till terrängen. Större 



  

- 13 - 

delen av bebyggelsen är lamellhus placerade längsmed höjdkurvorna i större 
bågformationer men även punkthus förekommer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny bebyggelse ska placeras i terrängen 
längs med befintliga gång- och 
cykelstråk och nya gator. 
Huvudsakligen bostäder och inslag av 
mindre verksamheter kommer att 
prägla den annars naturliga miljön. En 
tät och intim struktur med olika former 
av flerbostadshus och radhus länkar 
samman Österleden i norr med 
Storvretsvägens södra del. Den 
föreslagna strukturen bygger på att ett 
offentligt stråk leds över hela området 
genom släpp i bebyggelsen till nya 
rumsligheter av olika karaktär.  

 

Exempel på mindre släpp eller passage.  

Strukturen och markanpassningen är av större betydelse än vilken typ av hus 
som byggs och det kan därför tänkas att en variation med 
punkthusbebyggelse, stadsvillor och stadsradhus, lägre lamellhus, terrasshus 
eller stjärnhus kan byggas. Hustyperna ska följa och betona marknivåerna 
och ta upp höjder med till exempel souterränglösningar. Skalan kan variera 
från två till sju våningar. Bebyggelsen ska vara tät med starka 
rumsbildningar.  
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Exempel på markanpassning av bebyggelse, souterränglösningar för flerbostadshus/radhus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exempel på terränganpassad bebyggelse som bildar rum mellan ytterväggarna och ger en 
nära kontakt med utsparad naturmark. Nere th: stjärnhusbebyggelse med gröna gårdar 
formade runt höjdpartier och berghällar.  

Inom området finns en förskola och i en byggnad bedrivs 
föreningsverksamhet. Med programmet föreslås att nytillkommande 
bebyggelse ska kunna innehålla lokaler för service och verksamheter i delar 

Foto: Derome Mark & Bostad Foto: norrahallsas.se 
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av bottenvåningarna. Verksamheterna är av typen kommunal eller 
kommersiell service och kan därför komma att innehålla förskola, 
närservicebutik, mindre hantverkstad, föreningslokal eller kontor. Ingen av 
verksamheterna ska vara av störande slag utan ska kunna integreras med 
bostäder. Se vidare rubrikerna Offentlig och Kommersiell service, nedan.  

Illustrationen nedan visar en möjlig tolkning av de förutsättningar som 
ställts upp. Förslaget orienterar bebyggelsen i tre delar, norra, västra och 
södra området. Det ger ett totalt tillskott av mellan 150-200 lägenheter.  

Illustration i större format biläggs sist i dokumentet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schematisk illustration över föreslagen bebyggelse inom programområdet. Bebyggelsen 
inom norra delen av området ligger huvudsakligen norr om höjden och med en ny 
anslutande gata mot Österleden. Bebyggelsen inom västra området ligger väster om 
befintlig gång- och cykelväg och i nära anslutning till befintliga flerbostadshus. 
Bebyggelsen inom södra området ligger söder om höjden och i direkt anslutning till 
Storvretsvägens södra ände.  
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I norra delen av området föreslås flerbostadshus eventuellt i kombination 
med förskola i upp till sju våningar eller/och radhus upp till tre våningar. 
Sammanlagt ca 50-80 bostäder skulle kunna inrymmas i denna del. Mindre 
ytor för service och verksamheter, t.ex. ersättning för den befintliga 
föreningslokalen föreslås samt en ny byggnad för förskola. Även denna som 
ersättning för befintlig förskola. Servicelokaler i bottenvåning på 
bostadsbebyggelse ska vända sig mot Österleden för att stödja denna som en 
framtida stadsgata.  

I den västra delen av området föreslås två grupper radhus upp till tre 
våningar, alternativt mindre flerbostadshus i fyra våningar, kunna 
komplettera de befintliga flerbostadshusen. Ca 7-10 bostäder skulle kunna 
rymmas i denna del.  

I södra delen av området föreslås en blandning av flerbostadshus och 
radhus. De högsta byggnaderna föreslås vara sju våningar. Sammanlagt ca 
70-100 bostäder. Även mindre inslag av service och verksamheter skulle 
kunna inrymmas här.  

Tillgänglighet  
Marken är delvis kuperad och otillgänglig i de mer beskogade delarna av 
området. Med nya sträckningar av gång- och cykelvägar kan 
tillgängligheten öka.  

Tillgängligheten till föreslagen bebyggelse ska vara god och främja 
framkomlighet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga.  

Gestaltning 
De utgångspunkter för gestaltningen som anges i samrådsversionen till ny 
översiktsplan för Huddinge kommun (ÖP 2030) säger att programområdet 
har hög prioritet. Tillägg ska ske med en måttlig exploateringsgrad. Det ska 
vara god tillgänglighet i gatunätet och god parktillgång ska tillgodoses. 
Lokaler i gatuplan eftersträvas längs den utpekade stadsgatan Österleden. 
Gator och parker bör ha hög gestaltningsnivå.  

Programförslaget tar fasta på denna inriktning genom att ny bebyggelse 
orienteras mot Österleden och föreslås innehålla verksamheter. Bebyggelsen 
ska vara förhållandevis koncentrerad men med en måttlig exploateringsgrad. 
Förslaget syftar till att öka tillgängligheten i området och kvaliteten på 
parkmarken.  

Offentlig service 
Inom området finns förskolan Svalan. Skolan byggdes med fyra avdelningar 
år 1971, hela tomtytan är cirka 5 400 kvadratmeter. Förskolan har under 
flera års tid haft återkommande problem med inomhusmiljön. Olika typer av 
mätningar och förbättringsåtgärder har genom åren vidtagits.  

Behovet av förskoleplatser förväntas öka i och med programmet. En ny 
tomtyta för anläggning av förskola inklusive lekgård, 
komplementbyggnader och parkering kan avsättas med cirka 5 000 
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kvadratmeter inom områdets norra del. Förskolan ska utformas med en 
kapacitet för ca 100 förskolebarn.  

För att etablera en stadsstruktur längs Österleden är det viktigt att kunna 
placera ny bebyggelse nära och längsmed vägen. Förskolan Svalan föreslås 
därför bli integrerad med ny bebyggelse eller ersättas med en helt ny 
byggnad. I den bilagda illustrationen är föreslaget läge för förskola i 
områdets norra del. Denna kan uppföras i en till tre våningar och får med 
den föreslagna placeringen en direkt koppling till parkmiljön i söder.  

         

En placering i bottenvåning på bostadshus ger en sämre gårdsmiljö för både 
bostäder och förskola. Det skulle också innebära begräsningar för 
möjligheten att etablera den täta struktur som eftersträvas inom 
programområdet. Programmet förordar därför förskolan Svalan 
omlokaliseras enligt illustrationen (nordväst i planområdet). För att 
ytterligare ansluta till intentionen om en stadsstruktur längs Österleden 
möjliggör programmet dock för att även på denna lokalisering bygga på 
förskolan med bostäder. Det nordöstra området medger flerbostadshus 
eventuellt inklusive förskola medan det nordvästra området medger förskola 
eventuellt inklusive bostäder. Intentionen är att säkerställa att det nordvästra 
området inte ska bli aktuellt att bebygga med enbart bostäder. Koplingen 
mellan Lötparken norr om Österleden och Sjötorpsparken ska stärkas och en 
verksamhet för allmänt ändamål (förskola) upplevs mindre slutet än 
bostäder. Då behovet av förskolan är stort kan bebyggelse av bostäder på 
den befintliga förskolemarken inte ske utan att en byggnation av ny förskola 
sker först. Hela områdets utveckling måste därför ses mot bakgrund av att 
förändringar sker etappvis och med stor hänsyn till en balans i den 
offentliga servicen. 

Kommersiell service 
Närheten till Skogås centrum innebär att behovet av lokal service inom 
programområdet inte är stort. Sett till antalet boende och arbetande i 
området borde det dock finnas förutsättningar för ytterligare kommersiell 
service. 
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Tillkommande service är nödvändig för att etablera en tätare och mer 
blandad miljö och för att bidra till livlighet, trygghet och lokal identitet. 
Servicen ska vara ett komplement till befintlig service i Skogås centrum och 
avsikten är inte att ersätta denna. Lokalerna föreslås därför vara relativt små 
och få.   

Lek och rekreation 
Programområdet omfattar Sjötorpsparken som sträcker sig från Österleden i 
norr och söderut mot Sjötorpsskolan. Sjötorpsparken innehåller klassiska 
parkelement som kortklippta gräsmattor, grusad fotbollsplan och parkhus. 
Trots detta uppfattas inte området riktigt som en park utan mera som ett 
grönstråk som ligger vid en skog. En parklek med djur låg tidigare här och 
det finns fortfarande rester av den i form av hagar och byggnader. 

Förutom parkdelen innehåller området ett större blandskogsområde med ek, 
asp, gran, björk, och tall. 

Programförslaget innebär att Sjötorpsparken uppgraderas så att den mera 
känns som en park. Den övergivna parkleken skulle kunna rivas och ersättas 
av klippta gräsytor. Många personer bor och kommer att bo i området om 
programmet genomförs. Parken behöver därför både bra aktiviteter och fina 
sittplatser.  

Grusplanen kan upprustas, förslagsvis med konstgräs. Kompletterande 
bebyggelse i form av omklädningsrum, wc, mindre kiosk eller föreningshus 
skulle kunna ansluta till planen. Gränsen mellan park och natur kan suddas 
ut något genom siktröjning i brynzonen för att skapa ökad trygghetskänsla 
och öppenhet. För att lättare kunna nå genom området och för att skapa 
större tillgänglighet föreslås nya gångvägar. En i östvästlig riktning i 
parkens norra del och en som nordvästlig böj genom parkens östra del. 
Trappor eller svagt lutande branter kan leda vidare till en ny plats nära 
höjdens krön. Med sitt sydvända läge kan höjden vara en attraktiv plats med 
kvällssol och utblickar. Det är viktigt att hålla en fortsatt koppling till 
omgivande grönstrukturen framför allt sydost mot Drevviken med de höga 
naturvärden som finns där. 

Gator och trafik 
Gatustruktur 
Det nya området kommer att nås antingen från en ny lokalgata från 
Österleden eller från Storvretsvägen som ansluter till Österleden. Österleden 
ingår i kommunens huvudvägnät och ansluter till Skogås trafikplats på 
riksväg 73. Trafikmängden på Österleden är idag ca 7000 f/d och 
hastigheten är 40 km/h. Hastighet på övriga gator inom området är 30 km/h. 
Storvretsvägens vändslinga kommer att bibehållas och även i fortsättningen 
användas av som vändslinga för bussen. 
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Vägnätet till och i området 
 
Gång- och cykeltrafik 
Längs med Österleden finns en separerad gång- och cykelväg som ingår i 
kommunens huvudcykelstråk, detta stråk ansluter till det regionala 
cykelstråket mellan Stockholm och Nynäshamn som går utmed Gamla 
Nynäsvägen. Längs med Storvretsvägen söder om Österleden finns en 
separat gångbana och på sträckan norr om Österleden har Storvretsvägen 
separerad gång- och cykelbana. Det finns också ett väl utbyggt separerat 
gång- och cykelvägnät inne i kvarteren mellan det aktuella området och 
Skogås Centrum.  

Kollektivtrafik 
Skogås station med pendeltåg mellan Bålsta och Nynäshamn via 
Stockholms central ligger på 300-600 meters gångavstånd från området. Det 
finns också ett antal busslinjer till bland annat Farsta, Huddinge och 
Haninge med hållplatslägen på närmare avstånd från området. Enligt 
RIPLAN (Riktlinjer för planering av kollektivtrafik i Stockholms län) är 
riktvärdena för rimligt avstånd till kollektivtrafik för områden med 
flerbostadshus (fler än 3 våningar) 400 meter verkligt avstånd. 

Parkering, varumottagning, utfarter 
Närheten till kollektivtrafik (pendeltåg) gör att kommunens gällande 
parkeringsnorm kan reduceras, norm att tillämpa i denna plan ska vara 9 
platser/1000 m2 BTA för boende och besökande.  

Norm för cykelparkering ska vara 25 cpl/1000 m2 BTA. 

All parkering ska anordnas på kvartersmark. 
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Den tillkommande parkeringen kan t.ex. ordnas med fördel i garage eller i 
p-däck. Bebyggelsens lösningar och behov av parkeringsplatser kommer att 
utredas närmare i senare planskede.  

Störningar  
Buller 
Följande krav bör uppfyllas genom bebyggelsens placering och utformning 
samt med hjälp av skyddsåtgärder som bullervallar, trafikomläggningar, tyst 
asfalt etc.  
 

• Planen bör säkerställa att den slutliga bebyggelsen genom yttre och 
inre åtgärder kan utformas så att kraven i Boverkets Byggregler 
uppfylls. 
 

• Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre 
åtgärder kan utformas så att 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid 
fasad och uteplats) kan erhållas med hänsyn till trafikbuller. 

• Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre 
åtgärder kan utformas så att 70 dBA maximalnivå vid uteplats i 
anslutning till bostad uppfylls.  

Programmet bedöms inte medföra ökat buller till omgivningen. Enligt 
Huddinge kommuns översiktliga bullerkartläggning utsätts området för 
ekvivalent buller från vägtrafik på upp till 65 dB(A). Det är markområdena i 
mer direkt närhet till Österleden och Storvretsvägen som är utsatta. Samma 
kartläggning redovisar att maximalnivåer, orsakade av tågtrafik, på upp till 
60 dB(A) kan förekomma i områdets utkant och högre partier.  

Med den bebyggelse och orientering av skärmande huskroppar som föreslås, 
förväntas området kunna klara både ekvivalenta och maximala nivåer. 
Bullerutredningar kommer att behöva genomföras vid framtida 
planläggning.  

Farligt gods  
Inom 150 meter från transportled för farligt gods ska risksituationen 
bedömas vid exploatering enligt Länsstyrelsen som anger följande 
rekommendationer för den fysiska utformningen kring vägar: 

• Närmast transportleden bör 25 meter lämnas byggnadsfritt. Detta för 
att undvika risker förknippade med avåkning och olyckor med 
petroleumprodukter, vilket är det dominerande transportslaget av 
farligt gods. 

• Längs vägar för farligt gods bör tät kontorsbebyggelse närmare än 
40 meter från vägkant och sammanhållen bostadsbebyggelse inom 
75 meter från den undvikas. Även om avstånden hålls kan ändå 
särskilda krav behöva ställas på bebyggelsens utformning. Längs de 
sekundära transportlederna för farligt gods där endast enstaka 
bensintransporter sker kan kortare avstånd tillämpas. 
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• Personintensiva verksamheter bör inte lokaliseras närmare än 75 
meter från en transportled för farligt gods om de kommer att 
inrymma människor som kan ha svårt att snabbt genomföra en 
utrymning. Även om avstånden hålls kan ändå särskilda krav behöva 
ställas på bebyggelsens utformning. 

Nynäsbanan, knappt 150 m öster om programområdet, är led för transporter 
med farligt gods. Banan ligger på en lägre nivå än programområdet och har 
både skärmande höjder och bebyggelse mellan. Risker för ny bebyggelse 
framstår därför som obetydliga. Risksituationen kommer vid behov att 
kunna bedömas vidare i samband med framtida planläggning.  

Teknisk försörjning 
Dagvatten  
Planområdet ingår i verksamhetsområde för dagvatten och är anslutet till 
ledningsnätet för dagvatten. Dock finns förutsättningar för ökat lokalt 
omhändertagande av dagvatten. I det fortsatta detaljplanearbetet ska en 
dagvattenutredning göras för att utreda och ge förslag på om ytterligare 
dagvattenåtgärder kan genomföras inom programområdet.  

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. 

Energiförsörjning 
Elanläggningar finns inom och i närheten av programområdet. Nätet 
behöver troligen behöver byggas ut för att genomföra programmet. 
Utbyggnad kommer att omfatta nya ledningar som förläggs i mark, både 
inom och utanför området. 

Uppvärmning kan ske med vattenburna system som kan ansluta till 
fjärrvärmenätet. Närmaste anslutning finns i närområdet. 

Räddningstjänst 

Södertörns brandförsvarsförbunds PM 608 och 609 angående 
framkomlighet och brandvattenförsörjning i nya planområden ska beaktas i 
projekteringen. 
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Genomförande  

Organisatoriska frågor 
Planförfarande 
Planarbetet sker med normalt förfarande. 

 

Tidplan 
Nedan redovisas en tidplan för planprocessen. Den förutsätter att 
detaljplanen inte blir överklagad, eller att något oförutsett sker. Parallellt 
med programsamråd kommer lämplig exploatör för uppförande av 
bebyggelsen att sökas. 

Programsamråd 27 mars – 7 juni 2013  

Plansamråd 2-3 kv. 2014 

Granskning  1-2 kv. 2015 

Antagande av detaljplan 2-3 kv. 2015 

Detaljplaneringen kan komma att fördelas på flera planer och därmed få 
olika tidplaner. 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Huddinge kommun är huvudman för allmänna platser (gatumark, parkmark 
och naturmark). 

Ansvaret för anläggande och drift inom kvartersmark ligger på 
fastighetsägaren. 

Stockholm Vatten AB ansvarar för VA-ledningar och dagvattenledningar/-
anläggningar på allmän platsmark. På allmän plats och vid kommunalt 
huvudmannaskap ansvarar Huddinge kommun för dagvattenbrunnar och 
servisledningar från brunnarna till Stockholm Vattens huvudledning för 
dagvatten. 

Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elledningar på allmän platsmark 
och på kvartersmark fram till proppskåp i byggnad.  

Teliasonera AB ansvarar för teleledningar på allmän platsmark och på 
kvartersmark fram till första telefonjacket. 

 

PROGRAM- PLAN- 
SAMRÅD SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE  PRÖVNING LAGA 

KRAFT ÖP 
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Ekonomiska frågor 
Kommunalekonomiska konsekvenser  
Finansiering av kostnaden för ny- och ombyggnader av allmänna platser 
regleras i kommande ram- och exploateringsavtal. 

Markförsäljning innebär en ekonomisk inkomst för kommunen. Inkomsten 
är beroende av omfattningen av tillkommande bebyggelse.  

Administrativa frågor 
Tidplan och organisation 
Projektgruppen bakom detta program består av: 

Lotta Berggren, ingenjör, Fransson, Camilla, landskapsarkitekt, båda på 
MSB gatu- och trafikavdelningen, Jonas Pettersson, exploateringsingenjör, 
MSB mark- och exploateringsavdelningen, Nilla Nilsson, 
förrättningslantmätare, MSB lantmäteriavdelningen, Lisette Nilsson, 
bygglovshandläggare, MSB bygglovsavdelningen, Nicklas Johansson, 
miljöplanerare, MSB planavdelningen, Sofia Eriksson, planeringsarkitekt, 
MSB planavdelningen.  

Projektledare för program och detaljplan är Sofia Eriksson. För övriga faser 
i projektet ansvarar huvudprojektledaren Jonas Pettersson. 

 

 

Sofia Eriksson 

planeringsarkitekt 
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