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Fokus Hagsätra Rågsved 
I enlighet med uppdrag i stadens budget påbörjades under hösten 2016 

områdesplaneringen för Hagsätra och Rågsved. Stadsdelarna har utretts för 

nybyggnation om 3000 bostäder och är särskilt utpekade för arbete med social 

hållbarhet. Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden har fortsatt 

arbetet i syfte att korta processerna, öka kvaliteten och helhetsperspektivet i 

planeringen samt skapa förutsättningar för byggnation där detta tidigare saknats. 

Ny bebyggelse ger bostäder men också möjlighet att forma trygga och 

orienterbara stadsrum, förstärka och skapa nya målpunkter samt länka ihop 

områden till mer sammanhållna stadsmiljöer. Genom att stärka 

stadsdelsområdets lokala centra ges förutsättningar för utveckling i hela 

området.   

 

Inom Fokus Hagsätra Rågsved har ett antal övergripande utredningar för 

stadsdelarna tagits fram. Utredningarna har mynnat ut i att fem etapper pekats 

ut som påbörjas med ca ett års förskjutning. Planeringsinriktningen har i hög 

grad varit att föreslå kompletteringar som bidrar till att öka trygghet, säkerhet, 

och social hållbarhet i områdena. Etapp 1 utgörs av området kring Hagsätra 

centrum och Ormkärr. Inom etapp 1 planeras en gemensam detaljplan för västra 

Hagsätra som innefattar Hagsätra centrum, cirka 700 lägenheter, kyrka och 

förskola. 

 

 
Bilden visar etapp 1 av Fokus Hagsätra Rågsved. Den föreslagna detaljplanens 

ungefärliga utbredning är markerad med röd linje. 
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Alla etapper inom fokus Hagsätra Rågsved är framtagna utifrån områden där 

potential finns att åstadkomma en tydlig mängd bostäder men också utifrån vad 

de kan bidra med ur stadsbyggnadssynpunkt. Frågor som befintliga, 

utvecklingsbara målpunkter, kopplingar till natur och trygghetsskapande effekt 

har beaktats. Varje etapp har ett antal viktiga kopplingar inom området eller till 

omgivningen som ska utvecklas ihop med byggnation i området. Vidare har 

varje etapp en energipunkt som ligger i anslutning till det som är områdes 

målpunkt eller särskilda kvalitet. Målet är att på platsen åstadkomma 

byggprojekt som definierar fokusområdes kvalitet och sätter standard för 

områdets vidareutveckling. Energipunkterna eller intilliggande tomter inom 

etapperna anvisas genom jämförelseförfaranden där det är möjligt.   
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Tomtinformation del av fastigheten Älvsjö 1:1 med 
adress Kvarntorpsgränd 
 

UTVECKLINGSPOTENTIAL  
Platsen lämpar sig väl för bebyggelse. I och med att läget är mycket 

kollektivnära och att parkering är svår att lösa förslås mindre lägenheter till 

exempel studentboende eller äldreboende. I bottenvåningen föreslås lokaler 

eller verksamheter som öppnar sig mot gångstråket. Ny bebyggelse här bildar 

en förlängning av centrum österut och har stor betydelse för aktivitet och 

trygghet nära tunnelbanans utgång. Stor vikt bör läggas vid byggelsen öppenhet, 

kontakt med omgivningen och potential att bli en markör för Hagsätra centrum. 

Här kan nya lösningar för socialt värdeskapande prövas i kombination med hög 

arkitektonisk kvalité. En byggnad på ca 10 våningar kan studeras. En lägre del 

av byggnaden kan sträcka sig upp på kullen.  

 

 
 

Föreslagen tomtarea: cirka 2050 m²  

Föreslaget antal bostäder: cirka 200 mindre lägenheter 
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
Bergknalle i direkt anslutning till västra t-baneutgången. Strax väster om platsen 

ligger Snesens förskola. Bergknallen har stora höjdskillnader och är 

svårtillgänglig, används delvis som ”tillhåll” och upplevs otrygg.  

 

NATURVÄRDEN:  

Bebyggelse föreslås i kanten av en värdefull hällmarkstallskog med ek och tall 

i olika ålder och grovlek. Området ingår som trolig livs- och spridningsmiljö för 

insekter knutna till tall respektive ädellöv samt ingår som möjlig spridningsmiljö 

för barrskogsmesar. Vid planering av bebyggelse bör en anpassning till 

områdets naturvärden ske.  

 

REKREATIONSVÄRDEN:  

Förskolan Snesen nyttjar bergknallen för utelek ny bebyggelse bör ta hänsyn till 

förskolans behov av rekreation och naturnära lek.  

 

DAGVATTEN:  

Tillhör det tekniska avrinningsområdet för Mälaren. 

 

RISK/BULLER:  

Buller och ev stomljud från T-banan skall beaktas samt riskavstånd.  

 

GENOMFÖRBARHETSFRÅGOR:  

Ombyggnation av gata för angöring.  

 

TRAFIK:  

Angöring via Kvarntorpsgränd. Trafiken delar idag yta med gångstråket från 

vändplanen väster om Höstsådden 1. Väg fram till tomten ska utformas med 

omsorg då det passerar i kanten av ett parkrum och delvis utgör gångstråk till 

tunnelbanan.  

 

DIALOG:  

Tomten är ett utflyktsmål för närliggande förskolor. Hela sträckan från 

Ormkärrskolan mot Hagsätra Centrum lyfts fram i SVA som otrygg. Detta 

bygger på information kring skoldialog, brottsstatistik och ”Bästa platsen!”. 

Fokus på trygghetsskapande åtgärder i fortsatt planering. 

 

 

 


