
Frågor och svar om Riddersvik

Hur ser planerna för Riddersvik ut? 
Förslaget innebär att området ska kunna utvecklas 
med cirka 600 bostäder och består av en bland-
ning av småhus, mindre flerbostadshus, vårdboende 
och en förskola. 

Hur många beräknas att bo i området?
Cirka 1300–1400 personer.

Var ska bostäderna byggas?
Området som planeras att bebyggas med bostäder 
är den före detta trädskolan som är nedlagd och 
idag är ett inhägnat område. Strax väster om  
trädskolan, vid blomsterhandeln längs Riddersviks-
vägen, planeras även ett flerbostadshus och en  
förskola.

Vilka bygger?
Stadens Exploateringskontor har gett markanvis-
ningar till flera byggbolag. Mer information om 
dessa finns på stockholm.se/riddersvik. 

Hur ser tidplanen ut?
Samråd om detaljplanen hålls 4 december 2018–29 
januari 2019. Tredje kvartalet 2019 ställs förslaget ut 
igen för granskning. Kommunfullmäktige förväntas 
anta detaljplanen under 2020.

Vad händer med området som helhet?
Området som omfattar den före detta trädskolan, 
Riddersviks gård och Engelska parken är idag inte 
detaljplanelagt. Stadsbyggnadskontoret har före-
slagit att en detaljplan upprättas för hela Ridder-
sviksområdet, förutom för ny bostadsbebyggelse 
även för Riddersviks gård och Engelska parken. Ge-
nom planläggning kan man skydda de naturvärden 
och kulturhistoriska värden som finns i området.

Vilken typ av bebyggelse planeras?
Då stadsdelen domineras av småhusbebyggelse 
är det önskvärt med ett tillskott av flerbostadshus. 
Förslaget har tagit fasta på den ursprungliga struk-
turen i området med alléerna som ett mycket starkt 
element i landskapet. Ny bebyggelse i form av rad-
hus och låga punkthus placeras i kvarterets södra 
del, närmast alléerna. Flerbostadshus i tre till fem 
våningar placeras i kvarterets norra del. Bebyggel-
sen kan på så vis förenas med en effektiv avskärm-
ning av Lövstavägen.

Vilka andra byggnader är aktuella?
Förslaget innehåller ett vård- och omsorgsboende 
för äldre. Förslaget utgörs av en byggnad i tre vå-
ningar med 58 platser. Till boendet planeras cirka 
20 parkeringsplatser för personal och besökande. 

Dessutom planeras för en förskola med åtta avdel-
ningar med plats för sammanlagt 144 barn. Försko-
lan placeras på parkeringsplatsen vid Rosenparken.

Varför ska det byggas just i Riddersvik?
Avveckling av Riddersviks trädskola beslutades av 
exploateringsnämnden den 24 januari 2008. Mar-
ken är därför tillgänglig för annan användning.  
Exploateringskontoret fick i mars 2011 i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för bostadsbebyggelse i 
Riddersvik. Området ligger i ett fint, naturskönt  
område och har stor potential för att utvecklas  
med fler bostäder.

Stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret 
har gjort en gemensam bedömning att en bland-
ning av småhus och mindre flerbostadshus är möjlig 
och lämplig här. Samtidigt föreslås att en detaljplan 
upprättas för hela Riddersviksområdet, förutom för 
ny bostadsbebyggelse även för Riddersviks gård 
och Engelska parken. Genom planläggning kan man 
skydda de naturvärden och kulturhistoriska värden 
som finns i området.

Stadens målsättning är att det ska byggas 140 000 
nya bostäder fram till år 2030. Alla delar av Stock-
holm ses över för att bidra till framtidens bostads-
försörjning och bli attraktiva delar av framtidens 
Stockholm. Flera andra bostadsprojekt pågår i  
Hässelby bland annat i Grimsta, Hässelby strand, 
Hässelby gård och Vinsta.

Vad händer med stallet och Riddersviks gård?
Gården med tillhörande stall och uthusbyggnader 
ägs av staden och förvaltas av Fastighetskontoret. 
Målet är att dagens verksamhet ska fortsätta, med 
konferens- och festverksamhet i Riddersviks gård 
samt uppstallning av hästar och förråd i stallet.

Hur kommer trafiken att påverkas?
Vid en tidig dialog med boende framkom önskemål 
om att och att trafiksituationen på Lövstavägen  
förbättras, både för biltrafik och för bussar. 

En trafikutredning har gjorts 2018 av Structor på 
stadens uppdrag. Några av slutsatserna är:  

• Genomgående gång- och cykelbana utmed  
 Lövstavägen och dess anslutningar. Tydlig mar- 
 kering av gång- och cykelstråk är viktigt kring  
 samtliga korsningspunkter.  

• Förskjuten 3-vägskorsning är bättre än  
 4-vägskorsning, därför har enbart 3-vägskors- 
 ningar illustrerats.  



• Nuvarande läge för Riddersviksvägen har  
 nedsatt sikt – dålig placering – en flytt och en  
 uträtning av kurvan på Lövstavägen är därför  
 motiverad.  

• Korsningspunkten Blomsterkungsvägen/ 
 Lövstavägen måste utformas med god sikt och   
 med en utformning som ger låga hastigheter.  

• Samtliga övergångsställen eller passager bör  
 ske i anslutning till en korsning eller busshållplats 
 så att det blir naturligt för biltrafiken att dämpa  
 hastigheten och skärpa uppmärksamheten.  

• Ny busshållplats införs mellan befintliga på 
 sträckan precis norr om Riddersvik. 

Hur kommer eventuellt buller från Lövstavägen att 
hanteras?
Exploateringskontoret utreder bullersituationen och 
eventuella åtgärder vidare.

Vad händer med grönområdena?
Planen är att rusta upp delar av området så att det 
blir tryggare, tydligare, mer tillgängligt och attrak-
tivt. I Riddersvik finns fin miljö som är värd att beva-
ra och skydda, till exempel miljön runt Riddersviks 
gård och Engelska parken. Genom planläggning 
kan man skydda de naturvärden och kulturhistoris-
ka värden som finns i området. 

Vad händer med träden som växer på 
trädskoleområdet?
Träden kan tyvärr inte återanvändas då de har stått 
fritt i många år och rötterna har vuxit ut i omgiv-
ningen.

Kommer det att finnas parkering?
En stor fråga i det fortsatta planarbetet blir att hitta 
balans mellan tillgång på parkering, kvartersmiljöns 
utformning samt den totala exploateringen. All 
parkering för ny bostadsbebyggelse ska ske på 
kvartersmark, företrädesvis i garage enligt stadens 
riktlinjer. 

Vad händer med gamla Lövstatippen strax norr om 
Riddersvik?
Planen är att bygga ett kraftvärmeverk på platsen 
för före detta Lövstatippen. Kraftvärmeverket ska 
ersätta Hässelby värmeverk som då läggs ner. I pla-
nen ingår även en kaj med transportband till ver-
ket. Anläggningen är tänkt att förse Stockholm med 
fjärrvärme. Avsikten är att använda biobränslen i 
det nya kraftvärmeverket i Lövsta, vilket tillsammans 
med sjötransport är miljömässigt och ekonomiskt 
fördelaktigt.  Läs mer på vaxer.stockholm/projekt/
lovstaverket/

Den återvinningscentral som idag finns på platsen 
ska även fortsättningsvis kunna vara kvar. Anlägg-
ningen ska gestaltas på ett sätt som säkerställer en 
anpassning till omgivande natur- och kulturmiljöer. 
Norr om planområdet ligger Kyrkhamn där bildan-
det av ett nytt naturreservat utreds.

Har ni genomfört någon tidig dialog?
Som en del i arbetet med att utveckla Riddersviks-
området genomförde Stockholms stad en medbor-
garundersökning under perioden 3–30 november 
2014. Metoden går ut på att samla in kunskap om 
området genom att fråga de människor som vistas 
där hur de upplever platsen. Medborgarnas upp-
levelser mäts utifrån ett antal för området utvalda 
platser och ger en systematisk beskrivning och 
värdering av området. Den här enkäten inrikta-
des på områden utanför själva trädskoleområdet, 
främst den Engelska parken, eftersom det finns en 
ambition att bevara och rusta upp den. En samman-
ställning av enkätsvaren är utlagd på projektets 
webbsida stockholm.se/riddersvik.

De största förändringarna som föreslås med  
anledning av framförda synpunkter är att:

• Avståndet mellan alléerna och föreslagen ny 
 bebyggelse har ökats till 25 meter från centrum 
 på trädstammarna.

• Punkthusen utgår.

• Den högre bebyggelsen föreslås närmast 
 Lövstavägen.

• Området för nya bostäder har avgränsats mot 
 väster, med hänsyn tagen till beräknad utbred-
 ning av buller från en eventuell framtida energi-
 anläggning i Lövsta.

När kommer det att presenteras ett förslag?
Planprocessen pågår och en ny detaljplan tas nu 
fram, det vill säga man prövar om ett förslag till 
markanvändning är lämpligt med utgångspunkt i 
plan- och bygglagen. Stadsbyggnadskontoret 
arbetar tillsammans med Exploateringskontoret 
fram förslaget som visar på hur området i stora 
drag kan utformas både vad gäller ny bebyggelse, 
gator, gång- och cykelvägar och parkmark.

Under själva samrådet, som äger rum mellan den 
4 december 2018 och 19 januari 2019, får bland an-
nat boende i närheten och olika remissinstanser in-
formation om förslaget och ges möjlighet att lämna 
synpunkter på det. Förslag visas i Tekniska nämnd-
huset och på bibliotek eller liknande i stadsdelen. 

Hur kan jag framföra mina synpunkter?
Under samrådstiden ska eventuella synpunkter 
lämnas skriftligen till Stadsbyggnadskontoret. I 
samband med samrådsstart publicera information 
på projektwebben stockholm.se/riddersvik. Efter 
samrådet upprättas en remiss- och samrådsredogö-
relse och där synpunkterna som har kommit in 
redovisas. Samrådsmöte hålls i Riddersvik den 18 
december 2018. På plats finns stadsplanerare som 
kommer att berätta om förslaget, svara på frågor 
och ta emot synpunkter.


