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Sammanfattning 

  

Planens syfte och huvuddrag 

Planeringen syftar till att stärka området kring Kvarnbergsplan och ta tillvara 

befintliga kvaliteter: 

- en högre utnyttjandegrad av Kvarnbergsplans centrala läge med fler bostäder i 

ett kollektivtrafiknära läge  

- vidareutveckla en stadsmässig plats 

- ett förbättrat gaturum längs Kvarnbergsplan 

Den nya bebyggelsen i första hand bör anpassas till den nyuppförda 

bebyggelsen i kv Kansliet och Sammanträdet 7 både vad gäller placering 

mot gata och hushöjder (5 våningar). Illustrationer visar att ca 100 

lägenheter kan uppföras inom Gymnasiet 5 och 80 lägenheter inom Runan 1 

under förutsättning att parkeringen löses i garage och att lägre parkeringstal 

godtas. 

Dagligvaruaffären har en stor betydelse för att Kvarnbergsplan ska fungera 

som ett litet stadsdelscentrum. Förutsättningarna för en fortsatt 

dagligvaruhandel inom Runan 1 bör klargöras. Programförslaget håller 

öppet för att lokaler för en dagligvarubutik kan finnas inom området även i 

framtiden. 

Behov av miljöbedömning 

Det bedöms inte finnas behov av att göra en miljöbedömning. Betydande 

miljöpåverkan bedöms inte bli följden av planens genomförande. 

Genomförande 

Programskedet pågår under året och ett planuppdrag kan ges under slutet av 

2012. Programmet omfattar två delområden som eventuellt kan behöva 

planläggas var för sig. 

Om parkeringen till Huddingehallen, Gymnasiet 5 löses inom Gymnasiet 4 

ska ett servitut anges som tillförsäkrar fastigheten parkeringsmöjligheterna 

på lång sikt. 
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Planprogram 

Planens syfte och huvuddrag 

Planeringen syftar till att stärka området kring Kvarnbergsplan och ta tillvara 

befintliga kvaliteter: 

- en högre utnyttjandegrad av Kvarnbergsplans centrala läge med fler bostäder i 

ett kollektivtrafiknära läge  

- vidareutveckla en stadsmässig plats 

- ett förbättrat gaturum längs Kvarnbergsplan 

Dagligvaruaffären har en stor betydelse för att Kvarnbergsplan ska fungera 

som ett litet stadsdelscentrum. Programförslaget håller öppet för att lokaler 

för en dagligvarubutik kan finnas inom området även i framtiden. 

Plandata 

Planområdet ligger drygt 900 m nordost om Huddinge centrum. Det ligger 

vid Kvarnbergsplan och gränsar mot Lännavägen – Kommunalvägen – 

Gymnasievägen, se karta sidan 1.  

Programområdet omfattar två delområden; ca 0,4 hektar inom Gymnasiet 5 

och 0,5 hektar inom Runan 1. 

Del av Gymnasiet 5 ägs av Huge Fastigheter AB. Runan 1 ägs av 

Kommanditbolaget Myran Nr 305 (Wallenstam AB). Kommunens 

fastigheter Stuvsta gård 1:32 och 1:63 kan beröras. 

Översiktliga planer och tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

I Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen anges området 

som Regional stadsbygd med utvecklingspotential.  

Översiktsplan 2000 redovisar Gymnasiet 5 som allmänt område och Runan 

1 som bostäder, högt markutnyttjande. Kommunalvägen, Lännavägen och 

Gymnasievägen är delar i ett kommunalt huvudvägnät.  

Projektplan för 2012-2014  

Projektplan för 2012-2014 anger två projekt, Kvarnbergsplan östra (del av 

Gymnasiet 5) och Runan 1, med programskede under första halvåret 2012. 

Projektbeskrivningarna anger följande: 

Gymnasiet 5 

Huge vill pröva möjligheten att bygga bostäder på Huddingehallens 

parkering. Projektet skulle kunna inrymma ca 75 bostäder varav 25 

ungdomsbostäder. En förutsättning är att parkering kan ordnas som ersätter 

de befintliga platserna och tillgodoser behovet av boendeparkering. 
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Projektet måste även vägas mot behoven av förskoleplatser i närområdet. 

Eventuellt behov av åtgärder på omgivande gator kan begränsa utrymmet 

för bostadsbebyggelsen.  

Runan 1 

Fastighetsägaren till Runan 1 vid Kvarnbergsplan, ICA-butiken mm, 

bostäder och parkeringen, vill utveckla området med utökade butiksytor och 

ytterligare bostäder. Förslaget innebär även en utvidgning av området med 

en del av kommunens intilliggande grönyta. ... Läget är centralt och har 

närhet till kollektivtrafik. Fortsatt utveckling i anslutning till den förnyelse 

som skett och planeras i närområdet kan ge ett positivt tillskott till 

stadsmässigheten. Programarbete bör ske gemensamt med planering för 

utvecklingen av området på och vid Huddingehallens parkering, projektet 

östra Kvarnbergsplan. Parkeringsfrågan behöver lösas inom området både 

för servicens behov och tillkommande bostäder. Grönområdet intill bör 

beaktas särskilt vid avvägning av om delar kan tas i anspråk för 

exploatering. Behov av eventuell utökning av förskolan som ligger vid 

grönområdet måste även beaktas. 

Planens förenlighet med miljöbalken  

Markanvändningen i planen är förenlig med bestämmelserna om 

hushållning med mark- och vattenområden enligt 3 och 4 kap miljöbalken. 

Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer 

enligt miljöbalkens 5 kap 3 §. Miljökvalitetsnormerna kommer inte att 

överskridas med föreslaget ändamål. 

Behovsbedömning  

Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning 

för en detaljplan upprättas om den kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 

Planen 

Ett nytt byggnadskvarter infogas i en delvis splittrad stadsbild med både 

stora och höga byggnader, som tål denna skala. Nya stadsrum bildas i en 

kvartersstruktur. 

Mot de stora gatorna/vägarna överstiger bullernivåerna angivna riktvärden 

vid ny bostadsbebyggelse. Den föreslagna bebyggelsestrukturen har dock 

förutsättningar att ge en bullerskyddad gårdsmiljö. 

Platsen 

De ytor som planläggs används huvudsakligen för parkering och/eller för 

byggnader. Platsen ger bra förutsättningar för hållbart resande med 

kollektivtrafik. 
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Påverkan 

Stadsbilden kommer att förändras, ytterligare ”väggar” sluter stadsrummet 

kring Kvarnbergsplan. Även om det finns god kollektivtrafikförsörjning 

kommer biltrafiken att öka med åtföljande miljöstörningar. 

Sammanfattning och motiverat ställningstagande  

Det bedöms inte finnas behov av att göra en miljöbedömning enligt 

förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Betydande 

miljöpåverkan bedöms enligt ovan inte bli följden av planens 

genomförande. 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser  

Natur  

Mark och vegetation , naturvärden 

Gymnasiet 5 

Aulan och Huddingehallen ligger i ett parklandskap med gräsytor och vissa 

inslag av träd. De berörda delarna av Gymnasiet 5 utgörs av parkering och 

angöring. Ett flertal oxlar finns på parkeringsytan. Mellan fastigheten och 

Lännavägen finns en vacker allé med uppvuxna lönnar i dubbla rader. 

Genom allén leder en gång- och cykelväg. Det går knappast att bevara 

trädraden närmast fastigheten, men fastighetens gräns och gång- och 

cykelbanan bör då anpassas efter trädraden närmast vägen på sätt så att 

denna kan sparas. Närmast berörd del av Gymnasiet 4 utgörs av en 

asfalterad yta för angöring och parkering.  

Runan 1 

De obebyggda ytorna mot Kvarnbergsplan inom Runan 1 är huvudsakligen 

asfalterade för angöring och parkering och grönytor saknas. 

Rekreation och friluftsliv  

Intilliggande naturmark vid Runan 1, en hällmarkskulle samt Kvarnberget 

norr om denna är de enda naturområden av betydelse som finns på nära 

avstånd till bostäder, förskola samt skola i detta område Ingen exploatering 

bör ske som minskar kullarnas yta. 

Hydrologiska förhållanden, miljökvalitetsnormer för vatten 

Dagvatten från området avrinner via det s.k. Solfagradiket till sjön 

Trehörningen, som är den mest övergödda sjön i Tyresåns sjösystem. 

Vattenkvaliteten i sjön påverkar Magelungen och Drevviken nedströms, 

som omfattas av miljökvalitetsnormer. Eftersom marken redan är 

ianspråktagen med hårdgjorda ytor (parkering) inom aktuellt område 

bedöms planen inte medföra att vattenkvaliteten i sjön Trehörningen 

försämras. Se vidare under ”Dagvatten”. 
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Bebyggelse 

Landskapsbild/stadsbild 

En ny bebyggelse som placeras mot kvartersgränsen mot gata kommer att 

göra att gaturummet sluts med bättre rumsbildningar. 

Kulturmiljöer  

Huddinge gymnasium
1
 

 

Huddinge gymnasium, Gymnasietorget 3, arkitekt Åke E Lindqvist, 1973 

Huddinge gymnasium anges som en solitär i Huddinges reviderade 

kulturmiljöinventering, en byggnad som är "värd uppmärksamhet och 

varsamhet tack vare sina arkitektoniska eller kulturhistoriska värden. 

Särskild hänsyn bör tas till dessa solitärer vid bygglovhandläggning och 

planarbete”. 

Programmet anger att den nya bebyggelsen i första hand bör anpassas till 

den nyuppförda bebyggelsen i kv Kansliet och Sammanträdet 7 än till den 

befintliga bebyggelsen i kv Gymnasiet (kontorshus, gymnasium, sim- och 

idrottshall) och kv Runan (skivhusen). 

                                                 
1
 Huddinge, reviderad kulturmiljöinventering, rapport 2003:20, Stockholms läns museum, s 

128 
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Kulturmiljöer - Kvarnberget
2
 

 

Miljöbeskrivning 

Kvarnberget är ett grönområde omgivet av bebyggelse, beläget på platsen 

för Stuvsta gamla bytomt. Mellan bostadshusen ligger ett gravfält (fornl nr 

15) och norr därom, på krönet av ett berg, finns en stensättning (nr 235). 

Sydost om stensättningen finns rester av en kvarn, bl a ett kvarnhjul och 

några stenfundament. … 

Bedömning 

Gamla lämningar som berättar om platsens långa historia; kontinuerligt 

bebyggd sedan yngre järnåldern. Genom sitt läge mitt i den moderna 

bebyggelsen, ger miljön goda möjligheter till information och tillgänglighet. 

                                                 
2
 Text och bilder ur Huddinge, reviderad kulturmiljöinventering, rapport 2003:20, 

Stockholms läns museum, s 80-81 
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Fornlämningar 

 

Riksantikvarieämbetets databas FMIS anger två registrerade fornminnen 

inom Stuvsta gård 1:63 i anslutning till Runan 1.
3
 De föreslås inte beröras 

av ny bebyggelse. 

                                                 
3
 RAÄ Huddinge 235:1 (på Kvarnberget), RAÄ Huddinge 15:1 mellan bostadshus och intill 

ett daghem 
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Bostäder  

kv Gymnasiet 5 

 
Utsnitt ur planskiss av Sweco FFNS 

Huge Fastigheter AB har lämnat en planskiss för del av fastigheten 

Gymnasiet 5 med bebyggelse på den del som parkeringen till Huddinge-

hallen ligger. Bebyggelsen ligger ut mot Lännavägen – Gymnasievägen. 

Inom skissen ryms enligt beskrivningen 75 lägenheter. Parkering illustreras 

på en del av befintlig parkering, ny parkering anges vid Huddingehallens 

norra sida. Av beskrivningen framgår att 50 platser avses tillkomma i garage 

och 46 i markparkering och 67 platser på annan parkering i 

gymnasieområdet.  

Förslaget är inte optimalt utformat för att klara bullret från Lännavägen och 

Gymnasievägen, då byggnaden inte har en sammanhängande fasad.  

I programförslaget är bebyggelsen är utformad som en sammanhängande 

kropp för att skärma buller från Lännavägen, Kvarnbergsplan och 

Gymnasievägen på motsvarande sätt som bebyggelsen på andra sidan 

Lännavägen. I öster ansluter byggnaden mot kullen som i övrigt kan dämpa 

buller från Gymnasievägen. Mot Lännavägen och Gymnasievägen anges 

preliminärt 5 våningar. Det närmaste kvarteret i på västra sidan Lännavägen 

har 4-5 våningar. Byggnaden har placerats i nuvarande fastighetsgräns men 

bör ha en smal förgårdsmark utan att gc-vägen förskjut så mycket att yttre 

trädraden påverkas. Gårdsnivån anpassas till den nivå som anges av 

entrénivån i Huddingehallen, ungefär den nivå som nuvarande parkering 

har, vilket då innebär att parkeringen huvudsakligen får ordnas i ett garage i 
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ett plan under nuvarande nivå på parkeringen, se vidare angående parkering 

nedan. 

Den illustrerade bebyggelsen är knappt 2 100 m
2 

per våningsplan och med 5 

våningar ca 10 500 m
2
BTA. Detta motsvarar ca 100 lägenheter.   

 

kv Runan 1 

Ägaren till Runan 1 har låtit ta fram en bebyggelseidé för den del av Runan 

1 som ligger mellan Kvarnbergsplan och de höga skivhusen (9 våningar), se 

nedan. Illustrationen anger drygt 1 600 m
2 

per våningsplan och 6 våningar.
4
  

Parkeringen avses i huvudsak ske i ett garage i ett källarplan, se nedan. Både 

ett källarplan under stora delar av gårdsytorna och gården i sig innebär 

nuvarande dagligvaruaffär inte kan ligga kvar i befintlig byggnad.  

Förslaget passar bättre in i stadsbilden och illustrationen visar en mycket 

bättre gårdsmiljö i stället för de stora p-ytor som finns idag till gagn både 

för befintliga och nya bostäder, dock är det mycket sämre för 

serviceförsörjningen om man inte också kan inrymma en dagligvaruaffär. Se 

vidare nedan om kommersiell service. 

                                                 
4
 Illustrationen omfattar också en ny byggnad mot Kvarnberget i hörnet Gymnasievägen – 

Drakvägen. En sådan bebyggelse kommer i konflikt med den gc-väg som illustreras på s. 

18 (ombyggnad av Gymnasievägen). 
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Illustration Runan 1 (utsnitt) Vera Arkitekter AB 

Det bågformade huset får genom sin strikta geometri en mer framträdande 

plats i sammanhanget. Den skulle öka ytterligare med en högre hushöjd 

även om bakomliggande hus är tre våningar högre. 

 

 

Illustrerad utformning 

 

Alternativ utformning  

 

Som ett alternativ har en bebyggelse mer anpassad till kvartersgränsen mot 

Kvarnbergsplan (och mer likt det som senast planlagts och det som skissats 

för Gymnasiet 5). Genom detta blir gården något större och i delar med 

större avstånd till befintliga skivhus.  
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Med de 5 våningar som anges i programförslaget blir det ca 8 000 m
2
 BTA. 

Med den lägenhetsfördelning som finns i skissen (10 st 1:or, 10 st 4:or per 

våning) motsvarar 5 våningar 80 lägenheter.   

Gestaltning 

Anpassning bör i första hand ske till den nyuppförda bebyggelsen i kv 

Kansliet och Sammanträdet 7. Dessa hus har placerats mot förgårdsmarken 

och mot huvudgata, men en mindre halvprivat zon har lämnats mot 

gaturummet med syfte att minska insyn och för att använda för planteringar. 

Den har varierande bredd beroende på att gatans linjeföring har en annan 

geometri än byggnader. 

För den nya bebyggelsen föreslås därför att hushöjderna blir fem våningar 

och ansluter till de husen med 4-5 våningar än att de blir högre. Även 

möjligheterna till parkering inom de olika tomterna talar för detta.  

Entréer till husen utförs genomgående, d.v.s. det finns en ingång från både 

gata och gård. Detta förstärker liv och rörelse i det offentliga rummet och 

husen vänder inte ryggen mot Kvarnbergsplan. Lägenhetsplanet ligger 

förhöjt i förhållande till gatuplan av insynsskäl.  

Ytterligare en fråga handlar om en anpassning bör ske till den nyare 

bebyggelsen vid Kvarnbergsplan vad gäller materialval (putsade fasader) 

m.m. Dessa frågor behöver inte avgöras förrän den mer detaljerade 

planeringen sker och tas då lämpligen upp i ett gestaltningsprogram på 

liknande sätt som för den bebyggelsen.  

Entréer till husen bör utföras genomgående, d.v.s. det finns en ingång från 

både gata och gård. Detta förstärker liv och rörelse i det offentliga rummet 

och husen vänder inte ryggen mot Kvarnbergsplan. Lägenhetsplanet ligger 

lämpligen förhöjt i förhållande till gatuplan av insynsskäl.  
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Bebyggelse översikt 

 

Översikt – bebyggelseidéer illustrerade i bebyggelsestrukturen 

Ljusförhållanden och lokalklimat  

Bebyggelsen utförs med sammanhängande fasader vilket ger skyddade 

gårdar. Orienteringen av bebyggelsen är inte optimal med hänsyn till 

ljusförhållandena men styrs av kvartersstrukturen. 

Offentlig service 

I angränsande kvarter ligger två grundskolor (Tomtbergaskolan med låg- 

och mellanstadium, Kvarnbergsskolan med högstadium), gymnasium, 

simhall och två idrottshallar (Huddingehallen; Tomtbergahallen). Bibliotek 

och kommunalhuset ligger vid Kommunalvägen 300-400 m från området. 

Den närmaste förskolan ligger vid Drakvägen (öster om Runan 1). En 

förskola ligger vid Gymnasievägen, en vid Kommunalvägen och en kan 

byggas i Kansliet 4 (kvarteret vid Huddingevägen). 
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Någon förskoleverksamhet föreslås inte komma till inom de två 

bebyggelseområdena som kommer att ha trånga gårdsmiljöer. Vid behov av 

ytterligare förskoleplatser inom närområdet kan prövas om tillbyggnad kan 

ske vid befintlig förskola vid Drakvägen. 

Kommersiell service 

Dagligvaror, frisör, pizzeria m m finns i kv Runan vid Kvarnbergsplan. Ett 

stort serviceutbud finns i Huddinge centrum ca 1 km från området.  

Dagligvaruaffären i Runan 

Dagligvaruaffären har en stor betydelse för att Kvarnbergsplan ska fungera 

som ett litet stadsdelscentrum. En ny bebyggelse enligt illustrationen med 

det bågformade huset innebär att nuvarande lokaler för ICA Kvarnen inte 

kan vara kvar, då parkeringen i ett källarplan inte kan genomföras med 

affären ovanför. I den illustration som ägaren till Runan 1 låtit göra (utsnitt 

s. 15 ovan) fanns ersättningsytor i en ny byggnad vid Drakvägen – 

Gymnasievägen. Förvaltningen har inte bedömt det möjligt att bygga där 

med hänsyn till kommande ombyggnad av Gymnasievägen. De lokalytor 

som har redovisats i det bågformade husets bottenvåning är för små och inte 

ändamålsenliga. En större lokal kanske kan dockas på gårdssidan men det 

har inte utretts ännu.  

Förvaltningen har i ett tidigare skede gjort en skiss med en byggnad som 

idémässigt skulle omsluta nuvarande byggnad, se nedan. Utgångspunkten 

har varit att affären ska kunna fungera under byggtiden och ge möjligheter 

till ytterligare ytor i bottenplanen. Bostäderna skulle ligga från våning ett 

och uppåt förutom de ytor för trapphus och ev. lokaler som kan behövas i 

bottenvåningen. Uteplatser (förutom ev. balkonger skulle ligga på takplanet 

ovan affärslokalen). Parkeringsytorna skulle minska, samtidigt som behovet 

ökar med både ökande lokalytor och bostadsytor. Det är svårt att ordna detta 

på och under de mer begränsade ytorna, men det går kanske att göra 

ytparkering ovanpå garageplan eller på parkeringsdäck i ett halvplan under 

mark, dock går stora ytor bort för ramper. Illustrationen visar ett bottenplan 

omfattande ca 1 550 m
2
 och våningsplanen ovanför ca 1 100 m

2
. 

Denna idé bedöms inte ge ett lika bra bostadsområde - i sig eller som en del 

i en helhet – som förslagen med de bågformade husen med upprustade 

gårdsmiljöer. 
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Idéskiss - bostadsbyggnad som omsluter affären 

Det går inte utan närmare utredningar varken att se om ett kompletterings-

alternativ (t.ex. omslutande hus kring den befintliga affären) eller ett 

nybyggnadsalternativ (bostäder och affärslokal) är genomförbart med 

hänsyn till tekniska och ekonomiska förutsättningar. Vidare krävs ett likartat 

ställningstagande till en framtida inriktning både från fastighetsägaren/ 

förvaltaren och från affärsinnehavaren.  

Förutsättningarna för en fortsatt dagligvaruhandel inom Runan 1 bör 

klargöras. Programförslaget håller öppet för att lokaler för en dagligvaru-

butik kan finnas inom Runan 1 även i framtiden.  

Lek och rekreation 

Vid Runan 1 finns det en lekplats samt bollplan inom allmän plats och i 

övrigt ett allmänt grönområde. På längre avstånd finns större grönområden 

vid sjön Trehörningen, kring Orlången samt kring sjön Gömmaren. 
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Gator och trafik 

Trafik 

Lännavägen vid Huddingevägen hade under 2009 ca 10 500 f/d år (varav 

270 tunga fordon), vid Kvarnbergsplan ca 12 900 (varav 340 tunga fordon), 

och Lännavägen söder om Kvarnbergsplan ca 7 800 (varav 160 tunga 

fordon) samt Gymnasievägen ca 3 900 (varav 90 tunga fordon). 

Framtida ombyggnad av Huddingevägen  

En planering har påbörjats av ombyggnad av Huddingevägens norra infart 

till centrum, dock är tidpunkten för när ombyggnaden kan ske oklar. 

Lännavägens anslutningen till Huddingevägen avses tas bort och tillfarten 

till centrum avses ske via Gymnasievägen. Lännavägen blir en 

lokalgata/uppsamlingsgata fram till Kvarnbergsplan och får kraftigt minskad 

trafik efter ombyggnaden. Gymnasievägen byggs om och blir då en 

huvudgata som ansluter till Huddingevägen i en planskild korsning i 

anslutning till korsningen med Stationsvägen och Björkängsvägen. 

Kvarnbergsplan har utformats för att klara trafiken även med en kraftigare 

trafik på Gymnasievägen.  

Efter en omläggning av trafiken kommer i stället Gymnasievägen ha en 

trafik i samma storleksordning som Lännavägen före omläggningen. 

Detta ger minskade bullerstörningar från Lännavägen förbi aulan och 

Huddingehallen men ökad störning från Gymnasievägen, se även angående 

buller nedan.  

Gymnasievägen mellan Kvarnbergsplan och Kvarnbergsskolan 

 
Skiss av utformningen av Gymnasievägen samt gc-vägar vid Kvarnbergsskolan 

I utredningen skissades en sänkning av Gymnasievägen för att möjliggöra 

en gångbro mellan Kvarnbergsskolan och gymnasieområdet enligt 

ovanstående karta, se även nedan under angöring. Ett planförslag behöver 

hålla handlingsfrihet för denna trafiklösning vad gäller infarter, 

dimensionering och utformning av gata och gc-vägar. 
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Gång- och cykeltrafik 

En regional gc-förbindelse går längs Huddingevägen, som kan nås med en 

separat gc-väg både längs Lännavägen och Gymnasievägen. 

Kollektivtrafik 

Kvarnbergsplan har utformats för busshållplatser som kan rymma två 

dubbelbussar, hållplatsläge finns på Kommunalvägen för bussar som inte 

åker igenom Kvarnbergsplan. Ett stort antal busslinjer trafikerar 

Kvarnbergsplan. Huddinge station med pendeltågstrafiken och 

bussterminalen ligger ca 1 km från planområdet. 

Parkering och angöring 

Gymnasiet 5, utanför Huddingehallen finns knappt 120 parkeringsplatser, 

som kan användas i högst 4 timmar med p-skiva. Området tjänar också som 

parkering för besök i gymnasium med aulan. 

Inom Gymnasiet 4 finns ett stort parkeringsområde i en bortre del av 

tomten, som närmast ca 300 m från Huddingehallen. Det finns även 

parkering närmare kontorshuset.  

Runan 1 har ca 170 parkeringsplatser mot Kvarnbergsplan. En del är 

uthyrda för verksamheterna, en del för boende och i övrigt är p-platserna 

avgiftsbelagda. Det finns p-platser även på baksidan av skivhusen. 

 

Gymnasiet 5 

 

Runan 1 

 

Som inriktningen för planeringen anges det i projektplanen för Gymnasiet 5 

att en förutsättning är att parkering kan ordnas som ersätter de befintliga 

platserna och tillgodoser behovet av boendeparkering. För Runan 1 anges att 

parkeringsfrågan behöver lösas inom området både för servicens behov och 

tillkommande bostäder.  

All parkering ska normalt ordnas på kvartersmark och anordnas som 

markparkering eller i parkeringsdäck/-garage. I parkeringstal för Huddinge 
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kommun
5
 anges som riktvärden för flerbostadshus: byggnorm 9,0 platser 

per 1 000 m
2
 BTA och planeringsnorm 11,0 platser per 1 000 m

2
 BTA. I all 

ny planläggning ska utbyggnad enligt planeringsnorm redovisas. Efter 

särskild prövning kan utbyggnaden få begränsas till föreslagen byggnorm i 

samband med bygglov.  

Frågan om översyn av parkeringstalen har väckts. Ett krav på parkering fullt 

ut enligt gällande riktlinjer påverkar troligen genomförbarheten av båda 

projekten starkt, se nedan om möjligheten att klara parkeringen i ett 

garageplan. Inför och i planläggningen bör förtydligas vilka parkeringstal 

som bör gälla.  

Parkering i garage 

Gymnasiet 5 

Den illustrerade bebyggelsen inom Gymnasiet 5 omfattar ca 10 500 m
2 

BTA 

ovan mark. Med förutsättningen att befintliga p-platser kan ersättas inom 

Gymnasiet 4, och att parkeringen dimensioneras för de nya bostäderna, så är 

p-platsbehovet ca 95 platser (byggnorm) och 115 platser (parkeringsnorm). 

Nedan illustreras möjligheterna till att lösa parkeringen i garage inom den 

avgränsade tomten.  

 
Illustration av möjligheter till parkering i garage inom Gymnasiet 5 

Illustrationerna till vänster och höger utgör ytterligheter. Den till vänster 

visar närmast maximalt vad som kan rymmas i ett källar-/garageplan. Ett 

källarplan med garage bör lämpligen nås med hiss från respektive trapphus. 

Vidare ska utrymme kanske finnas för vissa installationer, t.ex. fjärrvärme och 
för andra källarutrymmen. 

Illustrationen till höger visar en möjlighet att ha parkering i plan 1. Det medför 

dock några komplikationer, nämligen att det inte går att ha lägenheter i plan 1 

då de i så fall skulle bli enkelsidiga mot en bullerstörd sida. Vidare måste 
gården med uteplatser ”flytta en trappa upp”.  

Slutsatsen är att parkeringen bör ordnas i den utsträckning som är möjligt i 

källarplanet och att därutöver i liten utsträckning ha angörings- och 

                                                 
5
 Kommunstyrelsen 2005-01-31, § 12 
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besöksparkering på gårdssidan, men inte i större utsträckning än att gården 

fungerar för uteplatser m m. 

Runan 1 

Den illustrerade bebyggelsen inom Runan 1 omfattar ca 8 000 m
2 

BTA ovan 

mark (5 våningar). Om parkeringen bara dimensioneras för de nya 

bostäderna, så är p-platsbehovet ca 72 platser (byggnorm) och 88 platser 

(parkeringsnorm).  

Nedan illustreras möjligheterna till att lösa parkeringen i ett garage 

källarplanet. Illustrationen anger 127 platser i garage och 28 platser utanför, 

sammantaget 155 p-platser. Det finns något färre p-platser i illustrationen än 

inom parkeringsytorna idag. Om det inte kommer att finnas en 

dagligvaruaffär kommer parkeringsbehovet minska till den delen. 

Även för Runan 2 bör parkeringen ordnas i den utsträckning som är möjligt i 

källarplanet och att därutöver i liten utsträckning ha angörings- och 

besöksparkering på gårdssidan, men inte i större utsträckning än att gården 

fungerar för uteplatser m m. 

I samband med byggande bör även möjligheterna till effektivare parkering 

på andra delar av fastigheten ses över. 

 

Parkering i garage, infogad i karta Illustration Vera arkitekter 

Parkering för Huddingehallen 

Den nuvarande parkeringen har upplåtits som korttidsparkering till 

besökande både till gymnasiet och till sim-och idrottshallen. De möjligheter 

som ligger närmast till hands efter byggande på del av Gymnasiet 5, är att 

använda befintliga parkeringar i bortre delen av gymnasietomten och/eller 

utöka parkeringen på vissa gräsytor mellan aulan och Gymnasiet 5. 

Ytterligare platser kan kanske också anordnas vid västra fasaden. 

Cykelparkeringen inom Gymnasiet 4 närmast Huddingehallen kan behöva 

förstärkas. 

Angöring 

Angöring direkt från Lännavägen och Gymnasievägen är inte lämplig med 

på grund av gatornas funktion (huvudgata) och trafiksituationen i anslutning 

till cirkulationsplatsen varken för Gymnasiet 5 eller Runan 1. Angöringen 
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får lösas i nära anslutning till portarna på gårdssidan, t ex för personer med 

nedsatt rörelseförmåga och för transporter vid flyttning. Även parkering till 

bostäderna för rörelsehindrade får lösas på gården. För parkering/angöring 

till sim- och idrottshallen behöver nya platser anordnas, t.ex. vid västra 

fasaden. Illustrationen ovan anger en tillfart genom en portik från 

Gymnasievägen.  

Störningar 

Luft  

Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer 

enligt miljöbalkens 5 kap 3 §. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för 

kvävedioxid, svaveldioxid, bly, bensen, partiklar (PM 10 och PM 2,5), 

bens(a)pyren, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium samt nickel i 

utomhusluft. Stockholm och Uppsala Läns Luftvårdsförbund samordnar 

regionens miljöövervakning av luft och SLB·analys har gjort beräkningar 

och bedömningar. ”Halterna av till exempel svaveldioxid och bly är numera 

så pass låga att normerna klaras överallt med god marginal. Även för 

bensen, kolmonoxid och kväveoxider uppfylls normerna på de flesta platser. 

Svårast att klara är normerna för PM10 och kvävedioxid. Vid starkt 

trafikerade gator i stadskärnor och utmed större infarter ligger halterna i 

närheten av eller över normvärdena”. De analyser som har gjorts i Huddinge 

och regionen ger inte anledning att befara överskridanden av 

miljökvalitetsnormer vid Kvarnbergsplan.
 6

   

Den trafikökning som planens genomförande innebär bedöms inte medföra 

att miljökvalitetsnormerna överskrids lokalt.  

Buller 

Bullersituationen har utretts i samband med den senaste bebyggelsen vid 

Kvarnbergsplan. 

                                                 
6
 Kartor för Huddinge finns bl.a. för PM2,5 2010, Bens(a)pyren 2009, Kvävedioxid 2006, 

PM10 2005, Bensen 2003 på www.slb.nu 
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Buller, ekvivalent nivå, 14 m över marken med nuvarande trafiksystem (från 
bullerutredning för kvarter söder om Lännavägen, Tunemalm Akustik 2005) 

Vägtrafikbullret vid vägbanekant och på 14 m höjd (våning 5) är på de 

omgivande gatorna Lännavägen och Kvarnbergsplan ca 63 dB(A), och 

Gymnasievägen >60 dB(A) ekvivalent nivå och överstiger de riktvärden 

riksdagen angivit för trafikbuller vid ny bostadsbebyggelse. Även den 

maximala nivån överstiger riktvärdena. Den maximala bullernivån för det 

nybyggda kvarteret vid Kvarnbergsplan beräknades uppgå till ca 84 dBA.  

På längre sikt avses tillfarten till Huddinge centrum från norr ske via en 

trafikplats på Huddingevägen vid Stationsvägen – Björkängsvägen och via 

Gymnasievägen. Trafiken minskar avsevärt på Lännavägen, delen 

Huddingevägen – Kvarnbergsplan och ökar i hög grad på Gymnasievägen med 

åtföljande bullerökning. Se nedan. 

 

Buller, ekvivalent nivå, 14 m över marken med förändrat trafiksystem (från 
bullerutredning för kvarter söder om Lännavägen, Tunemalm Akustik 2005) 
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Gällande riktvärden för trafikbuller anges i ”Infrastrukturinriktning för framtida 

transporter”, prop. 1996/97:53, som Riksdagen antog i mars 1997. Boverket 

anger följande i sina allmänna råd:  

”Vid planering av nya bostäder gäller som huvudregel att 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 dB A 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 dB A maximalnivå vid uteplats i anslutning 

till bostad uppfylls”.
7
 

”Följande principer bör gälla vid avsteg från huvudregeln då avvägningar ska 

göras mot andra allmänna intressen. 

… 

60-65 dBA 

Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån 

vid fasad överstiger 60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en 

tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i vart fall en ljuddämpad sida (45-50 

dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara 

vända mot tyst eller ljuddämpad sida. 

Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är 

lägre än 50 dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed 

samtliga våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid 

fasad, normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dBA bör dock alltid 

uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor.8 

Avsteg från riksdagens riktvärden bedöms i detta fall kunna ske på grund av att 

det rör sig om ett centralt beläget område med tillgång till goda 

kollektivtrafikförbindelser. Vidare utgör bebyggelsen en betydelsefull 

komplettering i ett mindre centrum.   

Förutsättningarna att klara bullret är större för en ny bebyggelse inom 

Gymnasiet 4 än inom Runan 1, där det är svårt att klara en bebyggelse som 

skärmar helt mot de större vägarna.  

                                                 
7
 Buller i planeringen, Boverket Allmänna råd 2008:1, s. 32  

8
 dito s. 36 Planeringsfallet bedöms ligga inom angivet intervall. 
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Teknisk försörjning 

Ledningar inom kvartersmark som kan behöva flyttas 

Inga ledningar ligger inom berörd del av Gymnasiet 5 men strax norr om 

gränsen mot Gymnasiet 4 ligger ett antal ledningar som helst bör ligga kvar.  

Inom berörd del av Runan 1 ligger vatten-, avlopps- och fjärrvärme-

ledningar som troligen behöver flyttas om för att klara den garagelösning 

som redovisats, se ovan. 

Vattenförsörjning, spillvatten 

Områdena ligger inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 

Dagvatten  

Områdena ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten  

P-området inom Gymnasiet 4 samt Runan 1 är anslutet till dagvattennätet. 

Dagvatten från områdena avleds idag obehandlat till sjön Trehörningen, se 

även ”Hydrologiska förhållanden”.För att minska tillförseln av 

näringsämnen via dagvatten bör dagvatten i största möjliga mån 

omhändertas lokalt inom området genom infiltration/perkolation. Om detta 

inte kan uppfyllas tillfredsställande bör fördröjning ske innan dagvattnet 

avleds till det allmänna dagvattensystemet. Detta är i linje med kommunens 

dagvattenstrategi samt Tyresåns åtgärdsprogram. 

Vegetationsytor bör skapas där markens egenskaper gör det lämpligt att 

infiltrera. 

Elförsörjning  

Eventuellt behöver elnätet kompletteras med ytterligare någon 

transformatorstation. 

Energiförsörjning 

Områdena går att försörja med fjärrvärme. 

Räddningstjänst 

Södertörns brandförsvarsförbunds PM 608 och 609 angående 

framkomlighet och brandvattenförsörjning i nya planområden ska beaktas i 

projekteringen. 

Genomförande  

Organisatoriska frågor 

Planförfarande 

Planläggningen sker med normalt planförfarande enligt PBL (2010:900). 

Programmet omfattar två delområden som eventuellt kan behöva planläggas 

var för sig. 
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Tidplan 

Programsamråd bedöms ske under sommaren, samhällsbyggnadsnämndens 

tillstyrkan av programmet under hösten och ett planuppdrag under slutet av 

2012. 

Avtal 

Ramavtal kommer att träffas med berörda fastighetsägare efter 

programskedet och före det att ett planuppdrag ges för att fortsätta 

detaljplaneringen. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Bostäderna inom del av Gymnasiet 5 bildar lämpligen en egen fastighet. 

Ledningsrätt 

Några befintliga ledningsrätter i Runan 1 kan påverkas och nya 

ledningsområden tillkomma. 

Gemensamhetsanläggningar 

Eventuellt kan både det nya bostadsområdet och Huddingehallen (västra 

entrén, maskinutrymmen) behöva nås från en gemensam tillfart från 

Gymnasievägen. 

Servitut 

Om parkeringen till Huddingehallen, Gymnasiet 5 ska lösas inom 

Gymnasiet 4 ska ett servitut anges som tillförsäkrar fastigheten 

parkeringsmöjligheterna på lång sikt. 

Ekonomiska frågor 

Kommunalekonomiska konsekvenser  

Kostnaderna för exploateringen förutsätts bäras av fastighetsägarna.  

Planavgift 

Plankostnadsavtal som täcker kostnaderna för planläggningen tecknas efter 

planuppdrag. I så fall utgår ingen planavgift. 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 

Bullerutredningar görs i detaljplaneskedet när bebyggelseutformningen har 

kommit längre. 

Administrativa frågor 

Detaljplanearbetet leds av planavdelningen vid miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) genom en projektgrupp, se s. 2.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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