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Hemmesta centrum 

Tidigare definierade knäckfrågor: 
• Trafiklösningen och dess finansiering 
• Sekundär reservväg för farligt gods 
• Nuvarande bullerregler 
• Splittrad ägarstruktur 
• Befintlig hästgård 

 
 



Hemmesta centrum 
Hantering av knäckfrågor: 
• Trafiklösningen och dess finansiering – Senare beslut 
• Sekundär reservväg för farligt gods – Risk & 

konsekvensanalys 
• Nuvarande bullerregler – Reviderade regler på gång 
• Splittrad ägarstruktur – Thomas Hammar agerar under 

fullmakt från fem ägare. 
• Hästgården kan hänvisas till annan plats. 



Hemmesta centrum – nästa steg 

• Planarbete fram till samråd under ledning av Thomas 
Hammar 

• Planprojektet indelas i två etapper 
• 1. Centrumområdet  
• 2. Skärgårdsvägen 

• Strukturplan fastställs 
• fixering av allmän plats, gator och torg samt 

kvarters avgränsningar och innehåll 
 



Hemmesta Centrum idag 

FASTIGHETSÄGARNA 



Platsens själ i Hemmesta Centrum 

FASTIGHETSÄGARNA 



Planutveckling sedan 2007 
 
• Planarbetet har inte gått så bra 
• Framtagna förslag ej genomförbara 
• Nystart med ny planprocess  
• Ny startPM 

FASTIGHETSÄGARNA 



Förutsättningar för det nya planarbetet 
 
• Stadsmässig bebyggelse i centrumdelen 
• Både flerbostadshus, stadsradhus och traditionella 

radhus 
• Ett vackert torg i centrumdelen 
• Fyra-femvånings flerbostadshus 
• 500-600 bostäder 
• Koncentration av handel och verksamheter till torget 
• Samnyttjande av parkering 
• Planekonomiskt genomförbar plan 
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Bebyggelsetäthet blir måttlig i Hemmesta 
 
Exploateringstal (m2 BTA byggrätt / m2 markareal) 

Hammarby Sjöstad 
 
Porslinskvarteren 
 
Gustavsbergs Centrum 
 
Hemmesta Centrum 

0                                              0,65                      1,00                         1,43 e-tal 

FASTIGHETSÄGARNA 



Strukturplan 
 
• Kvartersgränser 
• Gators, allmän plats och grönytors lokalisering 

FASTIGHETSÄGARNA 



Gestaltning av nya Hemmesta centrum 
 
Karaktär – ett ”traditionellt” torg eller någonting annat? 
 
Centrumverksamheter som ”talar” mer med sin omgivning 
 
Nya bostäder – mer liv och ökad trygghet (funktionsblandning) 
 
Innehåll – ett torgs användning kan programmeras på olika sätt! 
 
Omkringliggande bebyggelse 
 
 
 
 
 
  
 
 

Fastighetsägarna 



Övergripande koncept/idé: 
 
Smalna av gaturum med indelning i tydliga stråk och ytor för de olika 
trafikslagen (utan planskild separering av trafikslagen)  
  
Underbygga fortsatt centrumverksamhet genom ökat befolkningsunderlag 
(nya bostäder) och tillkommande verksamhetslokaler  
 
I arkitekturen synliggöra lokalernas verksamheter utifrån 
  
Tillföra ny grönska 
  
Införa en sänkt hastighetsgräns som kan bidra till ökad attraktivitet för 
oskyddade trafikanter  
 
Möjliggöra parkering längs gatan och dela upp de stora parkeringsytorna 
till något mindre enheter  
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