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Visionsmål Fokus Hagsätra 
å   

Hagsätra och Rågsved är levande 
stadsdelar som utvecklas utifrån 

lokala förutsättningar 
 

Boende och verksamma är 
delaktiga och engagerade i 

området 
 

Boende och besökare upplever 
ökad närhet mellan stadsdelarna 

och omgivningen 
 

BAKGRUND FOKUS HAGSÄTRA RÅGSVED 
Fokus Hagsätra Rågsved är ett stadsutvecklingsprojekt som ska skapa 
förutsättningar för minst 3000 nya bostäder med tillhörande service 
och verksamheter samtidigt som de sociala värdena i stadsdelarna 
stärks. Projektet drivs genom ett förvaltningsövergripande samarbete 
och i enlighet med Stockholms stads Budget, Översiktsplan samt 
Agenda 2030. I Översiktsplanen har Hagsätra och Rågsved pekats ut 
som ett av fyra fokusområden i ytterstaden med stora 
stadsutvecklingsmöjligheter. Fokus Hagsätra Rågsved arbetar även 
med att stärka de strategiska sambanden som pekas ut i 
Översiktsplanen; Rågsved-Högdalen-Bandhagen samt Hagsätra-
Älvsjö.  
 
Fokus Hagsätra Rågsved har delats in i fem etapper som påbörjas 
succesivt med start i etapp Hagsätra centrum - Ormkärr. 3000 nya 
bostäder innebär en befolkningsökning med över 30 % från dagens 21 
500 till 29 000 invånare. Befolkningsökningen ställer höga krav på 
projektet att arbeta med social hållbarhet samtidigt som den stora 
volymen gör det möjligt att rikta och samordna investeringar för att 
skapa störst möjliga mervärden. 
 
MÅLBILD FOKUS HAGSÄTRA RÅGSVED  
Inom Fokus Hagsätra Rågsved har en målbild bestående av tre 
visionsmål tagits fram utifrån redan genomförda utredningar och 
dialogarbete med syfte att vara vägledande för allt arbete inom 
projektet samt att säkerställa att alla aktörer, såväl offentliga som 
privata, arbetar i samma riktning. Visionsmålen går i linje med stadens 
styrdokument och visar på projektets långsiktiga målbild. 
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Stadsbyggnadsstrategierna utgör en 
konkretisering av visionsmålen för Fokus 
Hagsätra Rågsved. Stadsutvecklingen i 
Hagsätra och Rågsved ska präglas av 
ett helhetsperspektiv där avvägningar 
mellan bevarandet av stadsdelarnas 
karaktär och värden samt den 
ekonomiska, sociala och ekologiska 
nyttan av tillkommande bebyggelse står 
i fokus. Stadsbyggnadsstrategierna är: 

SAMMANHÅLLNA ETAPPOMRÅDEN 
Uppnå ett tydligt helhetsperspektiv för 
utvecklingen genom att utgå från 
sammanhållna etappområden. 

ENERGIPUNKTER 
Skapa ”energipunkter” som kan fungera 
som motorer för utvecklingen av 
respektive etappområde och Fokus 
Hagsätra Rågsved som helhet. 
”Energipunkterna” ska utgöra samlande 
funktioner eller rum som främjar möten 
och bidrar till att stärka sociala värden 
och stadskvaliteter.  

EFFEKTIVT RESURSUTNYTTJANDE 
Utnyttja områdets markresurser 
effektivt genom att i första hand 
bygga på redan hårdgjorda ytor, 
kompensera för den byggnation 
som sker på gröna ytor och där det 
är möjligt samutnyttja mark för 
flera funktioner inom samma yta. 
Ny bebyggelse ska i första hand 
placeras inom områden med god 
tillgång till kollektivtrafik.  

PLATSSPECIFIK ARKITEKTUR 
Den tillkommande bebyggelsen ska 
förhålla sig i skala och höjd till 
omgivningen men ges ett samtida 
uttryck och hög kvalitet som kan 
bidra till stolthet och tillhörighet.  
ORIENTERBARHET OCH TYDLIGA 
ENTRÉER  
Stärka områdets orienterbarhet 
genom bebyggelsens placering och 
utformning av entréer till parker, 
torg och naturområden.  

STADSBYGGNADSSTRATEGIER FÖR FOKUS HAGSÄTRA RÅGSVED 
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TVÄRKOPPLINGAR  
Öka den upplevda och faktiska närheten 
genom att stärka och möjliggöra 
tvärkopplingar över infrastrukturella och 
topografiska barriärer. 

LEVANDE GATUMILJÖER 
OCH PROMENADVÄNLIGA GÅNGSTRÅK 
Stärka och omvandla områdets 
huvudgator till levande och trygga 
gatumiljöer genom att placera 
byggnader med aktiva bottenvåningar 
och entréer mot gata. Förbättra 
anslutningen mellan trafikseparerade 
gångstråk och gatumiljöer.  

JÄMSTÄLLDA UTEMILJÖER  
Områdets utemiljöer och mötesplatser 
ska utformas jämställda för att kunna 
användas på lika villkor av flickor och 
pojkar, kvinnor och män och icke-binära. 

BARNVÄNLIGA LIVSMILJÖER  
Skapa kvalitativa friytor i barnens skol- 
och förskolemiljöer med högt lekvärde, 
dagsljusförhållanden och med närhet till 
park- och naturmark.  

LOKALA STADSDELSCENTRUM 
Stärka de lokala stadsdelscentrumen 
med ökade stadskvaliteter, service, 
inbjudande publika rum och 
orienterbarhet. 
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PLATSANALYS 
Etappen karaktäriseras av huvudgatan 
Bjursätragatan och det korsade parkstråket 
Rågdalen. Gatan utgör ryggraden i Södra 
Rågsved och bebyggelsekaraktären runt om 
präglas av områdets topografiska höjder, 
med bostadsbebyggelse samlad i enklaver 
kring Säterhöjden och Bjursätrahöjden. 
Strukturen med bebyggelseenklaver och 
säckgator bidrar till att området kan 
upplevas som svårorienterat. Den generella 
bebyggelseskalan är 3-4 våningar med 
några undantag där höjdlägen närmare 
tunnelbanan accentueras av högre 
punkthusbebyggelse. Bebyggelsen präglas 
av ett modernistiskt planeringsideal. I södra 
delen av Rågsved har en något mer 
omfattande bebyggelse även skett under 
80- och 90-tal vilket gör att dessa delar har
ett mer sentida uttryck.  Längs
Bjursätragatan förhåller sig bebyggelse på
olika sätt och bidrar på så sätt mer eller
mindre tydligt till gaturummet. I väster
ligger bebyggelsen parallellt utmed gatan.
I östra delen av Bjursätragatan är
bebyggelsen mer varierad och består av
både av lameller och punkthus. Topografin
i detta område är på flera ställen kuperad.

Ofta ligger huvudentréerna inte mot 
Bjursätragatan och  huskropparna är 

ETAPP BJURSÄTRAGATAN 
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placerade indragna, med få lokaler och 
ibland med markparkering mot gatan. 

Utmed Bjursätragatan finns idag ett fåtal, 
odefinierade platser som har potential att 
utvecklas till mer inbjudande 
platsbildningar. Längs hela gatan finns 
partier där naturmarken möter 
gaturummet.  

ALLMÄN PLATS 
Centralt genom södra Rågsved löper 
områdets stadsdelspark Rågdalen som är en 
långsträckt park i en dalgång och kopplar 
Rågsveds centrum i norr med 
Rågsvedsnaturreservat i söder och leder 
därifrån ner till Rågsveds naturreservat. 
Rågdalen är en viktig park för Rågsvedsborna 
och besökare. Kopplingen mellan den norra 
och södra delen av parkrummet utgörs av en 
planskild gångtunnel under Bjursätragatan.  

Rågsveds naturreservat är ett drygt 100 
hektar stort natur- och friluftsområde som 
utgörs av ett gammalt kulturlandskap med 
öppna långsträckta d algångar, s kogklädda 
höjder, ädellövskog, naturstränder samt 
våtmarker med rikt fågelliv. Cirka 80 procent 
av skogen i naturreservatet har klassats som 
nyckelbiotoper. Två koloniföreningar finns 
också i naturreservatet samt 
industriområdet Snösätragränd som utgör en 
aktiv utövandeplats för graffiti och 
gatukonst. Södra delen av Snösätragränd ska 
rivas under 2020 och långsiktigt återställas 
till naturmark. 

I östra delen av etappområdet ligger 
Perssons betong, ytterligare en grön 
mötesplats omgiven av naturmark med 
utblickar över koloniområden, 
naturreservatet och Högdalstopparna.  

FÖRSKOLA OCH SKOLA 
I området öster om tunnelbanespåren och 
Rågsvedsvägen finns sex kommunala 
förskolor och grundskolan Snösätraskolan (F-
6) med cirka 300 elever. En utbyggnad av
Snösätraskolan utreds av Stockholm stad.
Vid  föreslagen  utveckling av etappområdet
finns ett preliminärt uppskattat behov av
ytterligare ca 5-6 st förskoleavdelningar.
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ETAPP BJURSÄTRAGATANS 
UTECKLINGSPOTENTIAL 
Etappområdets potential är att med ny 
bebyggelse omvandla Bjursätragatan till ett 
mer levande, tryggare och säkrare stråk 
samt att förbättra kopplingar till den 
värdefulla naturmarken och de rekreativa 
möjligheterna i Rågsveds naturreservat och 
områdets parker.  Genom kompletteringar 
kan Rågdalen få fler kvalitéer som 
stadsdelspark.  Naturområdena öster om 
Spårfinnargränd och vid Snösätraskolan har 
också potential att utgöra nya 
kvartersparker i framtiden. 

• Utveckla Bjursätragatan till ett tryggt
och levande stadsrum

• Utveckla Rågdalen som stadsdelspark.
• Utveckla Perssons Betongs kvalitéer
• Förstärka kopplingen till Rågsveds

naturreservat
• Långsiktigt möjliggöra tillskapandet av

nya kvartersparker
• Potential för cirka 400-450 bostäder

(jämförelseförfarandet omfattar ca
300-320 bostäder)

ETAPP BJURSÄTRAGATANS 
STADSBYGGNADSSTRATEGIER 

För att konkretisera Visionsmålen och 
tydliggöra vilken utveckling som önskas inom 
etappen har ett antal 
stadsbyggnadsstrategier formulerats för 
Etapp Bjursätragatan

4 

1 

Jämförelseförfarandet omfattar plats 1-4 på kartbilden ovan 
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SAMMANHÅLLNA ETAPPOMRÅDEN 
Etappområdet utgår ifrån de föreslagna 
bebyggelseområdena som framför allt 
förhåller sig till Bjursätragatan och åtgärder 
inom etappen ska placeras och utföras så att 
de bidrar till södra Rågsved som helhet.  

ENERGIPUNKTER 
Det strategiska läget i korsningspunkten 
Bjursätragatan – Rågdalen ska stärkas 
ytterligare. Kopplingarna mellan parken och 
gatan ska utvecklas och en motor för 
stadsutveckling skapas i form av en 
idrottsfunktion. Rågdalen ska stärkas som 
mötesplats med aktiviteter och värden för 
alla åldrar.  

EFFEKTIVT RESURSUTNYTTJANDE 
Utvecklingen utgår i första hand från 
bebyggelse i anslutning till Bjursätragatan 
och på redan hårdgjord mark. 
Grönkompensation utgår ifrån ett 
stadsdelsövergripande perspektiv. Ny 
bebyggelse placeras inom områden med 
god tillgång till kollektivtrafik. I lägen med 
medelgod tillgång till kollektivtrafik kan 
tillkommande bebyggelse bidra till ett ökat 
underlag för kollektivtrafikförsörjning. 
Effektiva parkeringslösningar ska 
eftersträvas i hela etappen.  

PLATSSPECIFIK ARKITEKTUR 
Den tillkommande bebyggelsen vid Perssons 
betong ska bidra till att länka samman 
bebyggelseenklaver.  

ORIENTERBARHET OCH TYDLIGA ENTRÉER 
Entréer till Rågsveds naturreservat ska 
stärkas och kan markeras genom 
platsbildningar där bebyggelsen stärker 
entrérummet genom sin placering, lokaler i 
bottenvåningen och siktlinjer. Särskilt viktiga 
siktlinjer ska bevaras, framförallt från 
Perssons betong mot Högdalstopparna. 
Hänsyn ska tas till orienterbarheten genom 
området och viktiga orienterande vyer får 
inte byggas för.  

TVÄRKOPPLINGAR  
Områdets tvärkopplingar ska stärkas genom 
bebyggelsens placering, platsbildningar och 
nya fysiska kopplingar. Utformningen av 
Bjursätragatans entrépunkter ska bidra till 
att överbrygga t-banans infrastrukturella och 
topografiska barriär samt stärka södra 
Rågsveds koppling till stadsdelens norra sida. 

LEVANDE GATUMILJÖER 
OCH PROMENADVÄNLIGA GÅNGSTRÅK 
Bjursätragatan ska omvandlas till ett mer 
levande, säkrare och tryggare stråk genom 
placering av byggnader i anslutning till 
gatan, en ökad entrétäthet och aktiva 

bottenvåningar. Oskyddade trafikanter 
värnas. Korsningspunkter med tvärstråk kan 
accentueras genom mindre platsbildningar 
och lokaler i hörnlägen. De trafikseparerade 
gångstråken ska tydligare kopplas samman 
med gatumiljön. Särskilt Bjursätragatans 
barriärverkan gällande Rågdalens olika 
delar ska minska genom en bättre 
utformning av passagerna, dess omgivning 
och anslutningar mellan olika nivåer.  

JÄMSTÄLLDA UTEMILJÖER 
Programmering av utemiljöer och byggnader 
ska bidra med målpunkter som ska kunna 
användas på lika villkor av flickor och pojkar, 
kvinnor och män och icke-binära i alla åldrar. 
Utformning av gränser mellan privat och 
allmän platsmark samt skötsel av utemiljöer 
ska underlätta överblickbarhet och bidra till 
tryggare utemiljöer. 

BARNVÄNLIGA LIVSMILJÖER  
Inom etappområdet ska befintliga skolor och 
förskolors värden värnas och 
vidareutveckling möjliggöras. Nya förskolor 
ska placeras i anslutning till park-/naturmark 
med närhet till idrottsfunktioner samt ges en 
kvalitativ friyta med högt lekvärde. 

LOKALA STADSDELSCENTRUM 
Tillkommande bebyggelse och lokaler ska 
erbjuda ett komplement till service i 
Rågsveds centrum.  
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PLATS 1  UTVECKLINGSPOTENTIAL
Platsen har en strategisk placering som 
potentiell korsningspunkt mellan olika stråk 
och bebyggelse med förutsättningar att 
stärka Bjursätragatan. Platsen ligger intill en 
del av Bjursätragatan som har ett mer 
stadsmässigt uttryck i form av smalare 
vägsnitt, busshållplats och lokaler på motsatt 
sida gatan. Detta bör beaktas och tas 
tillvara i fortsatt arbete, t.ex. i utformningen 
av förgårdsmark. Fasad mot Bjursätragatan 
ska stötta Bjursätragatan och bidra med ett 
aktivt gränssnitt, levande gatumiljö samt 
bidra till ökad trygghet genom till exempel 
lokaler i bottenvåningen mot Bjursätragatan. 
Bebyggelse ska vara av hög arkitektonisk 
kvalité och väl anpassad till naturen och 
bidra till att tillgängliggöra Rågsveds 
naturreservat för allmänheten genom att 
lämna utrymme för ett grönstråk från 
Bjursätragatan till reservatet.  

• Föreslagen tomtarea: ca 6700 m²
• Föreslaget antal bostäder: ca 80 st
• Upplåtelseform: Bostadsrätter
• Pris bostäder: 6000/LBTA
• Pris kommersiella lokaler: 3800/BTA
• Lämplig skala: 4-5 våningar i suterräng
• P-tal: 0,5 p-platser/lägenhet + 10%

besöksparkering

FÖRUTSÄTTNINGAR
Platsen består av ett skogklätt bergsparti 

och områdets södra del gränsar mot 
Rågsveds naturreservat. Inom området finns 
stora höjdskillnader.  

STADSBILD OCH KULTURMILJÖ 
Omgivande bebyggelse har en skala på 3-4 
våningar. I bebyggelsen mittemot finns en 
del kommersiella verksamheter. Bebyggelsen 

inom Bävertassen 4 väster om ytan är 
grönklassad.   

NATURVÄRDEN: 
Platsen består av flerskiktad 
hällmarkstallskog i bergig terräng rikligt 
bestående av äldre tall, gran, ek och grov 
hassel. Det finns mycket död ved i 
närområdet vilket är värdefullt och ovanligt i 

1 
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Stockholms skogar och förekomst av både 
rödlistade arter och naturvårdsarter. 
Området som berörs ingår i livsmiljö och 
spridningsmiljö för insekter knutna till tall 
respektive ädellöv. Naturvärdesobjektet 
ingår som livsmiljö och spridningsmiljö i 
habitatnätverken för barrskogsmesar och för 
insekter knutna till äldre tall och för insekter 
knutna till ädellöv. Påverkan riskerar att bli 
större om området för bebyggelse ökar eller 
om delar av naturvärdesobjektet tas i 
anspråk av vägar, blir beskuggat eller 
liknande. 

REKREATIONSVÄRDEN: 
Skogen har rekreativa värden med fina 
miljöer med bland annat äldre tallar samt ett 
fint fältskikt med blåsippor, vitsippor och 
blåbär. Marken är också kuperad och idag är 
tillgängligheten begränsad. Skogen fyller 
dock ändå en funktion som entré till 
Rågsveds naturreservat från Bjursätragatan. 
En entréväg ska utformas som ett grönt, 
allmänt stråk mellan befintlig och föreslagen 
bebyggelse. 

DAGVATTEN: 
Tillhör det tekniska avrinningsområdet för 
Magelungen 

RISK & TRAFIK: 
Angöring till fastighet via Bjursätragatan 

som trafikeras av busstrafik. Trafikbuller kan 
förekomma från Bjursätragatan. 

DIALOG: 
Grönområdena (Rågdalen och Rågsveds 
naturreservat) är viktiga målpunkter för flera 
förskolor. Grönområdena har flera 
markeringar som favoritplats i ”Bästa 
platsen!” samt utpekad som plats med 
utvecklingspotential. Bjursätragatan pekas 
ut i ”Bästa platsen!” som en plats som gärna 
får utvecklas.  
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PLATS 2A 
UTVECKLINGSPOTENTIAL 
Bebyggelsen ska stötta gatan och ha en 
aktiv bottenvåning med en hög entrétäthet. 
Bebyggelse behöver även förhålla sig och 
underordna sig till befintlig bebyggelse och 
skulle kunna utökas längre upp mot gatan.  
Tomten lämpar sig för bostadstypologier 
som kan komplettera områdets 
bostadsbestånd exempelvis genom 
radhusbebyggelse eller flerbostadshus med 
mark/etagelägenheter med egen entré. I 
utvecklingen av platsen behöver hänsyn tas 
till möjligheten att ställvis bevara uppvuxen 
natur för att inte påverka de ekologiska 
spridningsmöjligheterna negativt. Tomtens 
sydvästra del är viktig med sitt synliga läge 
invid Rågdalen och bebyggelsen behöver 
stärka parken. Bebyggelsen våningsskala 
och höjd ska anpassas till gatans lutning och 
siktlinjer mot befintlig bebyggelse på höjden. 

• Plats 2a markanvisas tillsammans med 2b
• Föreslagen tomtarea: ca 1850 m²
• Föreslaget antal bostäder: ca 15-30 St
• Upplåtelseform: Bostadsrätter
• Pris bostäder: 6000/LBTA
• Pris kommersiella lokaler: 3800/BTA
• Lämplig skala: Bebyggelse i 2-4 våningar.
• P-tal: 0,5 p-platser/lägenhet + 10%

besöksparkering

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Skogklädd sluttning på Bjursätragatans 
norra sida. Området är smalt och sluttningen 
brant. 

STADSBILD OCH KULTURMILJÖ: 
Ovanför platsen, längs Stövargatan ligger en 
lamell i tre våningar. På motsatt sida 
Bjursätragatan finns sex-vånings punkthus. 

Bebyggelsen på höjden bakom området är 
gulklassad. De nyare tilläggen längs 
Bjursätragatan är inte klassade. 

NATURVÄRDEN: 
Området består av en sydostvänd slänt med 
ädellövskog med äldre träd av ek, tall och 
asp. Förekomst av rödlistade arter finns 
identifierade. Bedöms utgöra livs- och 
spridningsmiljö för insekter knutna till tall 

2a 
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respektive ek. Bebyggelsen innebär 
eventuellt en risk för de rödlistade arterna 
beroende på hur den utformas. Spridning av 
arter bedöms delvis påverkas då området 
blir smalare. 

REKREATIONSVÄRDEN: 
Låga rekreativa vistelsevärden men inom 
sluttningen finns äldre exemplar av ek, tall 
och asp som kan bli en tillgång om de kan 
sparas när området bebyggd och skapa en 
trädridå mot befintlig bebyggelse. 

DAGVATTEN: 
Tillhör det tekniska avrinningsområdet för 
Magelungen. 

RISK & TRAFIK: 
Angöring till fastighet via Bjursätragatan. 
Angränsar till viktig passage till Rågdalen 
bebyggelsen och bör inte vända ryggen mot 
denna plats. Bjursätragatan trafikeras av 
busstrafik och trafikbuller kan förekomma. 

DIALOG: 
Inte specifikt omnämnd. Se ovan kring 
Bjursätragatan
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PLATS 2B 
UTVECKLINGSPOTENTIAL 
Tillkommande bebyggelse ska bidra till att 
stärka kopplingen mellan Rågdalens norra 
och södra del och behöver stötta både 
Bjursätragatan och Bäverbacksgränd samt 
tillkommande koppling till bebyggelse vid 
Perssons Betong. Ny bebyggelse runt 
Rågdalen ska ha ett gemensamt 
sammanhang i sin utformning och 
gestaltning och dess höjdskala bör förhålla 
sig till topografin. Bebyggelsen bör ha lokaler 
i bottenvåningen som vänder sig mot gatan 
och bidra till ökad trygghet. Vid utveckling 
av platsen är det viktigt att ta hänsyn till 
upplevelsen av befintlig bebyggelse på 
höjden längs Stövargatan på andra sidan 
Bjursätragatan som stora delar av året är väl 
synlig från lägre liggande områden.  

• Plats 2b markanvisas tillsammans med 2a
• Föreslagen tomtarea: 1250 m²
• Föreslaget antal bostäder: ca 25-30 st
• Upplåtelseform: Bostadsrätter
• Pris bostäder: 6000/LBTA
• Pris kommersiella lokaler: 3800/BTA
• Lämplig skala: Bebyggelse i 4- 5

våningar.

• P-tal: 0,5 p-platser/lägenhet + 10%
besöksparkering

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Ytan består idag av blandskog på hällmark. 

STADSBILD OCH KULTURMILJÖ: 
Befintlig bebyggelse längs Bäverbäcksgränd 
är gulklassad. De moderna punkthustilläggen 
längs Bjursätragatan är inte klassade. 

NATURVÄRDEN: 
Området består främst av ek och lönn samt 
utgör livs- och spridningsmiljö för insekter 
knutna till tall och för spridning för barrskogs- 
mesar och insekter knutna till ek. På grund 
av områdenas ringa storlek är bedömningen 
att ny bebyggelse har en relativt liten 

2b 
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påverkan i förhållande till helheten. Vid 
planering av bebyggelsen ska det utredas om 
några värdefulla individer kan bevaras. 

REKREATIONSVÄRDEN: 
Låga rekreationsvärden för vistelse på 
grund av dess ytstorlek och topografi. 

DAGVATTEN: 
Tillhör det tekniska avrinningsområdet för 
Magelungen. Det passerar en flödesväg 
för skyfall vilket bör utredas ytterligare i 
ett senare skede. 

RISK & TRAFIK: 
Angöring till fastighet via  
Bäverbäcksgränd. Angränsar till viktig 
passage mot Rågdalen. Bjursätragatan 
trafikeras av busstrafik och trafikbuller 
kan förekomma.  

DIALOG: 
Inte specifikt omnämnd. Se ovan kring 
Bjursätragatan 
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PLATS 3 
UTVECKLINGSPOTENTIAL
Platsen ska utgöra en länk till Rågsveds 
naturreservat som tar hänsyn till 
topografin och stora naturvärden. 
Platsen erbjuder idag storslagna vyer 
över landskapet med den lokala 
samlings- och kulturplatsen Perssons 
Betong. Dessa värden och kvalitéer ska 
bevaras. Tillkommande bebyggelsen ska 
lämna tillräckligt utrymme för att 
utblickarna ska kunna finnas kvar och 
byggnadernas gränssnitt ska bidra 
positivt till platsen. Bebyggelsen ska 
vara av arkitektonisk kvalitet med hög 
ambitionsnivå, ska samordnas i sin 
gestaltning för att skapa en tydlig 
årsring och kan samtidigt bidra till att 
binda ihop bebyggelseenklaver. Här 
finns potential till en bebyggelse som 
blandar bostadstyper. Våningsskala ska 
anpassas efter topografi och 
omgivande bebyggelse.  

• Föreslagen tomtarea: ca 12500 m²
• Föreslaget antal bostäder: ca 150
• Upplåtelseform: Bostadsrätter
• Pris bostäder: 6000/LBTA
• Pris kommersiella lokaler: 3800/BTA
• Lämplig skala: Bebyggelse i 3- 5

våningar.
• P-tal: 0,5 p-platser/lägenhet + 10%

besöksparkering

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Området består av skogsmark, sluttar mot 
sydöst och gränsar mot Rågsveds 
naturreservat. I slutet av området ligger 
Perssons Betong, en fest- och samlingsplats 
med scen. Eventuellt behöver en förskola 
planeras in i närområdet. 

STADSBILD OCH KULTURMILJÖ: 
Kringliggande bebyggelse har en varierad 
våningsskala. Punkthusen mot 
Bjursätragatan är 6 våningar mot gatan med 
suterrängvåningar mot grönområdet 
nedanför. Platsen har stora kulturhistoriska 
värden med storslagna vyer över landskapet. 
Inom närområdet finns en del fornlämningar.  
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NATURVÄRDEN: 
Området består idag av en tallskog med 
gott om äldre, solbelysta tallar samt del av 
blandskog som har högt naturvärde med 
rödlistade arter. Blandskogen ligger nära 
befintliga lekmiljöer för groddjur och är 
klassat som möjlig övervintringsmiljö med 
gott om block och förekomst av död ved 
samt är lätt att passera under vandring. 
Konsekvensen av bebyggelse i området 
bedöms bli stora och riskerar att påverka 
livs- och spridningsmiljöer för arter inom alla 
bedömda habitatnätverk. Om tall bevaras 
inom det nya området kan konsekvenserna 
mildras för insekter knutna till tall. Området 
gränsar till Rågsveds naturreservat. 

REKREATIONSVÄRDEN: 
Perssons betong är en grön, sluttande glänta 
med en liten scen som används till 
exempelvis valborgsfirande och konserter 
och som pulkabacke vintertid. Platsen har 
utsikt över Snösätra koloniområde med 
Högdalstopparna i bakgrunden. 
Skogsmarken ramar in dalstråkets öppna 
odlingslandskap och förstärker upplevelsen 
av det historiska landskapet. 

DAGVATTEN: 
Tillhör det tekniska avrinningsområdet för 
Magelungen.  

RISK & TRAFIK: 
Eventuell bullerrisk för påverkan från 

aktiviteter på Perssons betong på ny 
bostadsbebyggelse behöver utredas och 
beaktas. Angöring till fastighet via nya 
lokalgator behöver utredas. Befintligt GC-
stråk mot Snösätravägen kvarstår eller 
ersätts i ny utformning. Befintlig topografi 
med höjdskillnader måste beaktas i 
utformningen av gatunätet med mål att 
kunna skapa god tillgänglighet.   

DIALOG: 
Perssons Betong är en av områdets 
identitetsbärare för lite äldre personer och 
en populär samlingsplats. 
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PLATS 4 UTVECKLINGSPOTENTIAL 
Platsen kan utvecklas och bör studeras i 
relation till befintliga byggnader som söder 
om Bjursätragatan är högre eller ligger högt 
upp i terrängen samtidigt som bebyggelsen 
norr om platsen är lägre. Bebyggelsen bör 
utföras med entréer både mot 
Bjursätragatan och Vallhornsgatan och en 
mindre platsbildning skulle kunna stärka 
gatan. Gränssnittet mellan bostadsgård och 
naturmark ska utföras varsamt och befintlig 
koppling mot bebyggelse på höjden och 
skolan ska bevaras och utformas med 
omsorg. Vid planeringen av området ska det 
utredas om vissa trädindivider kan sparas 
som bidrar till områdets karaktär och 
naturvärden. 

• Föreslagen tomtarea: ca 5090 m²
• Föreslaget antal bostäder: ca 30 st
• Upplåtelseform: Hyresrätter
• Lämplig skala: Bebyggelse i 3- 5

våningar.
• P-tal: 0,5 p-platser/lägenhet + 10%

besöksparkering

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Platsen är belagd i en korsning som delvist är 
en trädbevuxen grässlänt.  
STADSBILD OCH KULTURMILJÖ: 
Bebyggelsen ovanför platsen vid 
Stövargatan är gulklassad. På andra sidan 
Bjursätragatan ligger ett antal lägre 
punkthus som är grönklassade.  

NATURVÄRDEN: 
Platsen är en liten del av ett större område 
med betydelse för spridning av insekter 
knutna till tall berörs. Hänsyn bör om möjligt 
tas till eventuella värdefulla individer vid 
byggnation. Ny bebyggelse på platsen skulle 
ha små konsekvenser på befintliga 
naturvärden. 

REKREATIONSVÄRDEN: 
Inga rekreationsvärden för vistelse. Finns 
vissa äldre träd, tex tallar, som bidrar till 
områdets karaktär. 

DAGVATTEN: 
Tillhör det tekniska avrinningsområdet för 
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Magelungen. 

RISK & TRAFIK 
Angöring till fastighet via Bjursätragatan 
som trafikeras av busstrafik. Trafikbuller från 
Bjursätragatan och tunnelbanan 

DIALOG: 
Inte specifikt utpekad i dialog. 
Två markeringar av barn och unga om att 
utveckla platsen i ”Bästa platsen!” 
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