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Förslag till beslut 

1.  Att delvis godkänna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på 

programremiss. 

2.  Att därutöver föreslå stadsbyggnadskontoret att omarbeta programförslaget 

i enlighet med vad som anförs nedan. 

 

Allmänna utgångspunkter 

Liberalerna har en i grunden positiv syn på kompletteringsbebyggelse i ytterstaden. 

Behovet av bostäder i Stockholm är mycket stort, och ny bebyggelse kan, om den 

genomförs på ett bra sätt, tillföra urbana kvalitéer till ytterstaden vars bebyggelse 

dessvärre ofta blivit alltför gles i enlighet med modernismens ideal. 

För Liberalerna är en utgångspunkt att ny bebyggelse ska stödja de mål och ambitioner 

som slagits fast i Stockholms översiktsplan Promenadstaden. Bland dessa kan särskilt 

framhållas att kompletteringsbebyggelse i goda kollektivtrafiklägen ska prioriteras, att 

möjligheterna att transportera sig till fots eller med cykel ska väga tungt vid planeringen 

samt att ny bebyggelse ska bidra till en mångsidig urban miljö. Det är viktigt att bygga 

stad, inte bara bostäder. 

Liberalerna anser att det samrådsförslag (2015-10-29) som nu föreligger har utvecklats i 

positiv riktning i förhållande till det tidigare förslaget (2012-06-11), men dessvärre kan 

inte heller nu föreliggande samrådsförslag godtas utan revidering eftersom det i alltför låg 

grad bidrar till att stärka de urbana kvalitéerna i området. 

I samband med att områden förtätas är det angeläget att ytterligare förbättra människors 

möjligheter att transportera sig med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Som ett resultat av 

den Stockholmsförhandling som genomfördes under Alliansregeringen kommer en 

väsentlig kapacitetsökning av tunnelbanetrafiken att möjliggöras på linje 17, vilket 

naturligtvis är mycket positivt. För att ytterligare stärka kollektivtrafiken är det angeläget 



liberalernaskarpnack.wordpress.com  2 

att Skarpnäcks södra tunnelbaneuppgång öppnas i samband med att nya bostäder 

byggs. Därutöver måste trafikplaneringen ha ett tydligt fokus på cykelinfrastruktur. 

Kapacitetsstarka snabbcykelvägar kan vara ett sätt att stärka cyklingens attraktivitet. 

Liberalerna framhåller också att det är viktigt att planeringen inte görs så att en framtida 

dragning av Spårväg syd till Skarpnäck omöjliggörs eller försvåras. 

Liberalerna delar stadsbyggnadskontorets bedömning att en alltför generös tillgång till 

parkeringsplatser bidrar till att öka bilinnehavet. Det är rimligt att prioritera den rörliga 

trafiken. Det är svårt att i detta läge av programskedet slå fast ett exakt parkeringstal, 

men däremot bör det finnas med i planeringen att ett antal parkeringsplatser reserveras 

för bilpoolsbilar. 

När vi bygger mycket måste vi också lägga oss vinn om att bygga bra. Ett sätt att skapa 

förutsättningar för mer variation i stadsbyggandet är att inte markanvisa hela kvarter till en 

och samma byggherre. Då blir utformningen ofta enformig och trist. I stället bör kvarteren 

delas upp i mindre enheter, som markanvisas till olika byggherrar. 

Delområde 1 – Bergholmsbacken 

Detta område ligger väldigt nära Bagarmossens centrum och tunnelbanestationen där, 

och här bör således förtätningsgraden vara särskilt hög. Det föreliggande förslaget är 

mycket olyckligt utformat i det hänseendet. Genom valet att ansluta bebyggelsen till 

befintlig gles struktur i Bagarmossen går man miste om möjligheten att skapa en god 

urban miljö. Planeringens brister understryks inte minst av att endast 4 av 17 inplanerade 

bostadshus är tänkta att ha lokaler i bottenvåningen. Med tanke på dess goda läge 

lämpar sig detta område väl för att tillföra ny bebyggelse vars struktur medvetet skiljer sig 

från den befintliga. Liberalerna anser därmed att planeringen för detta område bör 

omarbetas med följande utgångspunkter. 

 Området bör få en tydligare kvartersstruktur med bebyggelse i form av slutna 

kvarter som ansluter mot gatan. Halvöppna kvarter och lamellhus utgår från 

planeringen och stråk etableras, t.ex. från Bergsrådsvägen/Viskagränd österut mot 

Rusthållarvägen.  

 Planera för förskolor och skola arbetas om med utgångspunkt att dessa på ett 

tydligare sätt integreras i befintlig kvartersstruktur i stället för att, som i 

föreliggande förslag, bryta upp den redan svaga strukturen och det tänkta stråket 

mellan Bagarmossen och Skarpnäck. 

 Planeringen ska ha även kommande generationer i åtanke. Det innebär att 

kvartersstrukturen ska vara utformad på ett sådant sätt att ytterligare, framtida 

kompletteringsbebyggelse inte försvåras eller omöjliggörs. I synnerhet gäller detta 

möjligheten att åstadkomma en starkare koppling mellan Bagarmossen och 

Skarpnäck. 

 Ovanstående bör möjliggöra en ambitionshöjning för antalet bostäder i området 

från 500–550 till förslagsvis 800–900. 

 

Delområde 2 – Bergholmsparken 

 

Liberalerna ser positivt på planerna för utveckling av Bergholmsparken till en mer urban 

park, ett grönt ”Stockholmsstråk” med det uppskattade Bergholmstorpet som en naturlig 



liberalernaskarpnack.wordpress.com  3 

medelpunkt. Det är viktigt att parkens olika anläggningar utformas med ett 

tillgänglighetsperspektiv. Vi ser med viss oro på att parken ändå kommer att befinna sig 

ganska långt från bebyggelse och därmed riskerar att upplevas som mörk och otrygg. 

Det bör därför övervägas om det går att utöka bebyggelsen i Bergholmsbacken så att 

den kommer längre söderut, närmare Bergholmsparken. På så viss skulle också den 

önskade kopplingen mellan Bagarmossen och Skarpnäck kunna åstadkommas, något 

som inte uppnås tillräckligt väl med det aktuella programförslaget. 

 

Delområde 3 – Skarpnäcks sportfält 

 

Utvecklingen av Skarpnäcks sportfält innebär att befintlig konstgräsplan flyttas till 

grusplanen och att tre bostadskvarter uppförs på fältets nordöstra hörn. Liberalerna har 

förståelse för synpunkten att det är olyckligt att flytta den relativt nyanlagda 

konstgräsplanen, men sammantaget framstår ändå placeringen av nya bostadskvarter 

längs Vinggatan som det bästa alternativet. Vi tror att den föreslagna utvecklingen 

kommer vara positiv för Skarpnäcks sportfält och välkomnar även tankarna på en simhall i 

området, även om det för närvarande saknas budgetmedel för att bygga en sådan.  

 

Vad gäller planerad bostadsbebyggelse anser vi dock även här att de föreslagna 

halvöppna kvarteren bör slutas. I de större kvarteren kan möjlighet att bygga gårdshus 

med billigare lägenheter prövas. I det föreliggande förslaget slutar inte mindre än tre av 

vägarna som omger kvarteren i vändplaner. Det framstår inte som helt lyckat utifrån 

möjligheterna att skapa bra trafikflöden i och kring kvarteren. Bebyggelsen föreslås bli 4–

6 våningar. Givet den generellt något högre silhuetten i Skarpnäcks gård bör ambitionen 

kunna höjas till 5–7 våningar, där husen längst i norr även kan bli väsentligt högre. 

 

Delområde 4 – Gamla Tyresövägen 

 

Omdaningen av entrén till Skarpnäck har goda förutsättningar att bidra positivt till 

intrycket av Skarpnäck. Även här torde en något högre bebyggelse än den föreslagna 

kunna prövas. Därtill bör de kvarter som i samrådsförslaget tänks vara halvöppna slutas. 

Det skapar en tydligare gräns mellan offentligt och privat och skapa bättre förutsättningar 

för att ta tillvara innergårdarnas potential som gemensamhetsytor, trygg cykelparkering 

m.m. 

 

Delområde 5 – Skärgårdsskogen 

 

I detta delområde anknyter förslaget tämligen väl till den befintliga kvartersstrukturen i 

Skarpnäcks gård. Även här bör dock kvarteren slutas och möjligheten prövas att höja 

bebyggelsens skala ytterligare någon våning. Eftersom detta område ligger mycket nära 

en framtida ny tunnelbaneuppgång i Skarpnäck är det särskilt viktigt att verkligen ta vara 

på bostadspotentalen här. Utformningen av de tre fristående husen öster om den 

bevarade bergknallen bör noga övervägas, så att de bidrar till en tydlig gräns mellan 

privat mark och den offentliga knallen. Det bör övervägas om inte den inplanerade 

förskolan kan inordnas inom kvartersbebyggelse på samma sätt som flera befintliga 

förskolor i Skarpnäcks gård. Då skulle ytterligare bostäder kunna tillkomma. 
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Liberalerna välkomnar en ny gång- och cykelförbindelse över Tyresövägen. Det vore 

positivt om den kunde utformas som en grön koppling, likt ekodukterna över Sickla 

kanalbro. 

 

Delområde 6 – Skarpa by 

 

Bebyggelsen i Skarpa by har utformats i form av ett antal halvöppna kvarter vilka, i likhet 

med i övriga delområden, bör slutas för att skapa en bättre stadsmiljö och möjliggöra fler 

bostäder. Gatustrukturen behöver arbetas om. Genom att planera för tre vändplaner inom 

området försämrar man den möjlighet till goda flöden och attraktiva stråk som annars 

skulle ha kunnat skapas. Omarbetningen av gatustrukturen bör syfta till att undvika 

onödiga återvändsgränder och i stället främja flöden. Bebyggelsen närmast är omotiverat 

glest och ostrukturerat utplacerad och bör arbetas om. Det kan övervägas om inte 

förskolan väster om herrgårdsparken bör placeras här i stället; då kan tomten väster om 

parken användas för ännu ett bostadskvarter. 

 

I anslutning till handelsträdgården finns en gammal smedja av kulturhistoriskt intresse. 

Särskilda hänsyn till denna bör tas vid områdets planering. 

 

Det noteras att inga verksamhetslokaler är planerade i bostadshusens bottenvåningar. 

Detta bör noga omprövas, särskilt i de hus som ligger närmast handelsträdgården. 

 

Precis om anges i programförslaget är det mycket angeläget att åstadkomma gena, 

trygga och lättfunna stråk så att gång- och cykeltrafikanter enkelt hittar till 

tunnelbanestationen på Skarpnäcks allé. Det framgår inte hur föreliggande 

programförslag stödjer etablerandet av sådana stråk. 

 

Delområden 7 – Bagarmossens centrum 

 

Vi välkomnar att programförslaget tagit fasta på Liberalernas förslag om ett högre hus vid 

tunnelbanan i Bagarmossen. Detta kan vara en lämplig plats för studentbostäder.  

 

Planerna för förtätning vid Emågatan–Fogdevägen–Rusthållarvägen har goda 

förutsättningar att tillföra goda stadsmässiga kvalitéer till Bagarmossen. Det är olyckligt 

att förslaget även här väljer att bryta upp bostadskvarteren i stället för att sluta dem. 

Bebyggelsen blir därmed glesare än nödvändigt. 

 

Förtätningar i Bagarmossen 

 

Bland övriga förslag på förtätningar i Bagarmossen vill Liberalerna framhålla utvecklingen 

av Byälvsvägen, som vi tror har goda förutsättningar att bli ett positivt tillskott och ge 

Byälvsvägen karaktär av stadsgata i stället för genomfartsled. Även i övrigt framstår 

förtätningsförslagen som väl genomtänkta. 
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Förtätningar i Skarpnäck 

 

Programförslaget adresserar på ett konstruktivt sätt den angelägna frågan om utveckling 

av Skarpnäcks allé. Förslagets idéskisser avseende avseende ”bokaler” är intressanta 

och bör föranleda vidare diskussion med fastighetsägare och andra aktörer. 

 

Liberalerna välkomnar också förslagen om påbyggnad av parkeringshus i Skarpnäck – 

gärna i kombination med butikslokaler i bottenplan. 


