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Övrig information om tilldelningsområdet 

med adress Ullerudsbacken i stadsdelen 

Farsta strand 

Bakgrund 
Tilldelningsområdet är beläget vid Ullerudsbacken i stadsdelen 

Farsta strand. Tilldelningsområdet ingår i programmet för 

Tyngdpunkt Farsta. I programmet beskrivs det att 

utgångspunkten för mindre kompletteringar i befintliga 

bebyggelsegrupper är att inordna dessa i befintlig struktur efter 

det planmönster som finns i området. Ambitionen är att tillföra 

värden som stadsliv, orienterbarhet och trygga stråk samtidigt 

som Farstas kvalitéer värnas och omkringliggande området till 

stor del bevaras. 

 

Tilldelningsområdet ingår i detaljplan 2016-16240 som har varit 

på samråd mellan den 12 februari och 26 mars 2019. Granskning 

av detaljplanen planeras preliminärt till februari år 2020 och 

antagande av detaljplanen planeras preliminärt till maj 2020. 

Detaljplanen omfattar totalt cirka 335 bostäder, ombyggnad av 

Magelungsvägen samt del av Ullerudsbacken.   

 
Bild 1. Utsnitt från samrådsförslag för detaljplan 2016-16240. 

Tilldelningsområdet är markerat med rött.  

 

Föreslagen byggrätt: Ca 3000 kvm Ljus BTA  
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Utvecklingspotential 
Tilldelningsområdet bedöms inrymma cirka 30 lägenheter i 

flerbostadshus med fyra våningar. Bebyggelsen placeras utmed 

Ullerudsbacken i suterräng. Avgränsningen av området samt 

angiven byggrätt är preliminär och kan komma att ändras under 

det fortsatta planarbetet. 

 

Förutsättningar 
Tilldelningsområdet består av en naturslänt med vissa 

höjdskillnader. Marken släntar mot öster, ju längre söderut desto 

brantare blir marken. I slänten finns ett antal träd. Nedanför 

slänten leder en upptrampad stig mellan Ullerudsbacken och de 

befintliga skolorna och förskolorna i sydöst, samt i förlängningen 

till sjön Magelungen.  

 

Naturvärden 
Nordväst om föreslagen byggrätt står en bok som enligt en 

trädinventering (2016-10-14) har stort bevarandevärde och 

kommer att stå kvar på parkmark. Försiktighetsåtgärder kan 

därför komma att krävas under byggtid. Hur naturvärdena 

påverkas av planerad bebyggelse kan komma att behöva utredas 

vidare under det fortsatta detaljplanearbetet.  

 

Rekreationsvärden 
Stigen som leder mellan Ullerudsbacken och Magelungen är 

viktig för rekreationen. Den är väl upptrampad och snabbaste 

vägen att gå mellan Farsta strands centrum och sjön. Åtgärder för 

att höja stigens standard kommer att utredas inom ramen för det 

fortsatta detaljplanearbetet och kan komma att påverka både 

byggrätt och tomtarean.  

 

Dagvatten 
Hantering av dagvatten för tilldelningsområdet behöver utredas 

under fortsatt planarbete och redovisas till planens 

granskningsskede. Dagvattenhanteringen ska följa Stockholm 

stads dagvattenstrategi samt det mängdkrav på fördröjning som 

staden har. 

 

Buller 
Hantering av buller för tilldelningsområdet behöver utredas under 

fortsatt planarbete och redovisas till planens granskningsskede.  
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Trafik 
Ullerudsbacken trafikeras av cirka 3000 fordon per dygn. 

Angöring till tilldelningsområdet planeras från Ullerudsbacken.  

 

Parkering och cykelparkering ska genomföras enligt stadens 

riktlinjer ”Cykelparkeringstal i nyproduktion” och 

”Projektspecifika och gröna p-tal”. Parkering för rörelsehindrade 

ska i första hand lösas inom kvartersmark. Bilparkering ska lösas 

genom s.k. parkeringsköp från Stockholm Stads Parkerings AB. 

För detta ska ett intentionsavtal träffas med Stockholm Stads 

Parkerings AB. Parkeringstalet är 0,45 vilket enligt nuvarande 

förutsättningar ger 14 bilplatser för tilldelningsområdet. För 

tillkommande bostäder ska 3,5 cykelparkeringsplatser per 100 

kvadratmeter ljus BTA anordnas inom kvartersmarken. Detta 

beräknas enligt nuvarande byggrätt till cirka 105 platser för 

cyklar.  

 

Genomförandefrågor 
Avfallshantering enligt Stockholm Vatten och Avfalls riktlinjer 

för om-och nybyggnation ”Projektera och planera för god 

avfallshantering”.  


