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Start-PM 

Förslag till detaljplan för Lojobacken mm, stadsdelen Rudboda 
 

 

Ärendet 
 

Rudboda bostadsrättsförening har ansökt om 

planbesked gällande ändring av detaljplan för att 

möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av fem 

stycken flerfamiljsbostadshus på fastigheten Lojo 

1 öster om Lojovägen. Styrelsens uppfattning är att 

inom föreningen finns ett brett stöd för en 

exploatering enligt de skisser som är bilagda 

ansökan. Styrelsen för Rudboda 

bostadsrättsförening ingick 2008 en 

överenskommelse med PEAB Bostad AB om en framtida exploatering av den aktuella 

marken. Överenskommelsen är nu förlängd. 

 

I den antagna översiktsplanen Lidingö 2012 anges Rudboda centrum med omnejd som 

utvecklingsområde och området är skrafferat på plankartan. Området vid Lojo ingår i det 

utpekade utvecklingsområdet. Från början var tanken att Lojo 1 skulle ingå i framtagande av 

ett planprogram för Rudboda centrum och området runtomkring för att skapa goda samband 

och kvalitéter i hela det utpekade utvecklingsområdet. Gällande detaljplan för Rudboda torg  

har dock genomförandetid till 2019 vilket medför att ett planprogramarbete för Rudboda 

centrum skjuts upp. Detaljplanearbete för Lojobacken bör dock påbörjas snarast möjligen då 

det finns stort behov av nya bostäder i Rudboda för att ge större kundunderlag för Rudboda 

centrum och den lokala handeln, samt för kollektivtrafiken. Även området väster om 

Lojovägen ingår i utvecklingsområdet utpekat i översiktsplanen och bör ingå i planarbetet för 

att utreda möjligheten till att bygga bostäder även där. Bebyggelsen längs Lojovägen bör ses 

som en helhet. Fastigheten för Rudboda kyrka, Palmen 1, bör också ingå i detaljplanearbetet. 

Kyrkan används inte längre som kyrka och församlingsbyggnaden är mögelskadad. Idag 

används kyrkan och församlingsbyggnaden som lokal för bygget av Rudboda skola som 

beräknas färdigbyggd hösten 2013. 

 

 
 
 

Planområdets läge 



 2 

Förutsättningar och förändringar 

Syfte 
Planens syfte är att möjliggöra byggande av bostäder öster om Lojovägen. Planarbetet ska 

även utreda möjligheten till att uppföra bostäder på västra sidan av Lojovägen. Ny 

användning för Palmen 1 (fastigheten för Rudboda kyrka) ska studeras. Detaljplanen ska 

säkerställa att detta sker med hänsyn till landskap och befintlig bebyggelse.  

 

Nya bostäder kommer att ge större kundunderlag för handel, service och kollektivtrafik i 

Rudboda och komplettera de befintliga boendealternativen.   

 

 
Ortofoto över planområdet.  

 

Planområdets exakta gräns kommer att fastställas under detaljplaneprocessen. 

 

Ansökan  
Rudboda bostadsrättsförening har ansökt om detaljplaneändring gällande detaljplanen för 

Lojo 1. Syftet är att göra en framtida bebyggelse av flerbostadshus möjlig på den del av den 

nuvarande fastigheten som ligger längs Lojovägen (från tomtgräns i sydväst) upp mot 

nuvarande bebyggelse. Enligt ansökan är tanken att en avstyckning ska ske enligt karta nedan. 

 

Bosön 

Lojo 

Rudboda 
kyrka 

Rudboda 
torg 

Östra 
Rudboda 
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Situationsplan, ny bebyggelse vid Lojovägen 

 

 

 
Sektion genom Lojovägen  

 

Den föreslagna bebyggelsen är placerad på en norrsluttning längs Lojovägens östra sida. 

Bebyggelsen består av fem flerbostadshus i fyra till sex våningar med en indragen högsta 

våning. Byggnaderna är väl inpassade i terrängen. I förslaget har de nya byggnaderna som 

ligger närmast nuvarande bebyggelse lika takhöjd som de befintliga byggnaderna, se sektion 

nedan.  

 

 
Sektion genom hus C   

 

Mellan den föreslagna och befintliga bebyggelsen behålls så många träd som möjligt så att en 

trädridå bildas. 

 

Befintliga hus Befintliga hus 

Befintliga hus 

Ny bebyggelse 

Ny bebyggelse 
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Den planerade bebyggelsen kommer att utgöra ett viktigt komplement till de nuvarande 

boendealternativen inom området. Nybyggnation kommer att erbjuda ett antal större 

lägenheter vilket är viktigt för växande barnfamiljer. För många äldre är det angeläget med ett 

boende med hiss och korta gångvägar till parkering. 

 

Förslaget består av ca 80 lägenheter bestående av två rum och kök till fyra rum och kök. 

 

Bilar föreslås angöra de föreslagna byggnaderna via tre infarter från Lojovägen. 

Parkeringen består av markparkering, parkeringsfickor längs Lojovägen och garage under 

mark. Ca 1,55 p-platser per lägenhet är redovisat i förslaget. 

 

 
Perspektiv taget från söder på Lojovägen. 

 

 

Geografisk avgränsning och markägoförhållande 
Området ligger i stadsdelen Rudboda och utgörs av Palmen 1 (Rudboda kyrka), del av Lojo 1 

och del av Lidingö 5:136 (väster om Lojovägen). 

 

Lojo 1 är i privat ägo och Palmen 1 och Lidingö 5:136 ägs av staden. 
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Fastighetskarta 

 

Planförhållanden och riktlinjer 
I översiktsplan 2002 redovisas aktuellt område som bostadsområde (Lojo 1), område för 

kyrka/begravningsplats (Rudboda kyrka) och område för utvecklingsområde/bebyggelse längs 

västra sidan av Lojovägen.  

 

I den antagna översiktsplanen 2012 redovisas aktuellt område som utvecklingsområde. Den 

antagna översiktsplanen har blivit överklagad men överklagandet berör inte det föreslagna 

planområdet. 

 

 
ÖP 2012, skrafferingen redovisar utpekat stadsdelscentra och utvecklingsområde. 

 

Lojo 1 

Lidingö 5:136 

Palmen 1 
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I det kulturmiljöprogram ”Lidingös kulturhistoriska miljöer”, som antogs av kommun-

fullmäktige 1990 och som översiktsplan 2002 hänvisar till, utpekas Rudboda kyrka som 

värdefullt kulturminne.  

 

Gällande detaljplaner för planområdet är: 

- Stadsplan som fastställdes 1965-04-05 (0186-68/1965D) gäller för området vid Rudboda 

kyrka. Planen anger område för allmänt ändamål för den del av stadsplanen som är inom det 

föreslagna detaljplaneområdet.  

- Stadsplan som fastställdes 1977-03-15 (0186-P07/1219-3) gäller för vägdragningarna runt 

Rudboda torg. 

- Stadsplan som fastställdes 1970-09-09 (0186-69/1970D) gäller för området vid Lojo. Planen 

anger i huvudsak område för bostäder (delvis prickmark), parkmark och trafikändamål. 

- Del av stadsplan som fastställdes 1974-02-06 (0186-27/1974E) gäller för området nordväst 

om Lojovägen. Planen anger område för parkmark för den del av stadsplanen som är inom det 

föreslagna detaljplanområdet. 

- Detaljplan som vann laga kraft 2008-01-28 (0186-P07/1219) gränsar planområdet i sydväst. 

Planen anger område för bostäder, endast med omsorgsbehov. Genomförandetiden har gått ut. 

 

 
Översikt över detaljplaner i och vid planområdet 
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Stads- och landskapsbild 

 

 
Ortofoto, bebyggelse i och vid planområdet 

 

Terrängen vid Rudboda centrum är flack men kuperas upp mot Rudboda kyrka och kvarteret 

Lojo. Planområdet består mestadels av skog, äng och berg. På östra sidan av Lojovägen finns 

några ekar och större rönnar. Marken sluttar ned mot Norra Kungsvägen. Nordväst om 

Lojovägen finns en större sammanhängande blandskog som sträcker sig ned till Grönstaviken 

och Södergarnsviken.  

 

  
Lojovägen, vy från sydväst  

Lojovägen mynnar i en parkeringsplats med ett stort garage vid ett radhusområde, Lojo, som 

ligger på en bergsrygg. Området Lojo består av 24 lamellhus i två våningar, fint 

terränganpassade på en bergsrygg. De uppfördes i början av sjuttiotalet. Arkitekturen är 

rationell, enkel och välfungerande. Fasaderna är tidstypiska med mexisten och så kallad 

fjällpanel i olika kulörer. Sadeltaken är flacka.  

 

Lojo 

Rudboda 
torg 

Rudboda 
kyrka 

Silver-

höjden 
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Lojovägen med garage i fonden 

 
Parkeringsplats vid Lojo 

 

 

 
Lojo, radhusbebyggelse ritat av arkitekten Nils Lönnroth. 

 

Söder om Norra Kungsvägen på en bergshöjd ligger Rudboda kyrka omgiven av tallar. Läs 

mer om detta under rubriken ”Kulturmiljö”.  

 

Kyrkan har en kvadratisk plan och ett högt spetsformat tak. Fasader utgörs av vitt spiktegel 

liknande mexisten med röda träindelningar liknande korsvirkeshus. Till kyrkobyggnaden hör 

en låg församlingsbyggnad i samma material och kulör som kyrkobyggnaden.  

 

 
Rudboda kyrka med församlingsbyggnad 
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Sydväst om planområdet mellan Bosövägen, Lojovägen och Norra Kungsvägen ligger ett 

relativt nybyggt äldreboende, Silverhöjden. Byggnaden är tre till fyra våningar hög och 

fasaden har en gul kulör.  

 

 
Äldreboende, Silverhöjden vid Norr Kungsvägen. 

 

Rudboda torg, söder om planområdet, är byggt på 1960-talet. Tre byggnader i en till tre 

våningar omsluter torget och fasader består i huvudsak av betong och tegel. En 

parkeringsplats dominerar stadsbilden. 

 

Kulturmiljö 
I Stockholms läns museums inventering från 1995 av kulturhistorisk värdefull bebyggelse 

betecknas Rudboda kyrka som värdefullt kulturminne. Kyrkan togs ur bruk 2009 och därefter 

fungerade delar av lokalerna som förskola. Skolan har dock tvingats stänga på grund av 

mögelproblem. Idag utgör byggnaderna som tillfälligt kontor under bygget av nya Rudboda 

skola.   

 

Rudboda kyrka är ritad av arkitekten Rolf Bergh. Kyrkan är en så kallad vandringskyrka och 

stod färdig 1972. Vandringskyrkorna var monteringsbara, de skulle kunna monteras ned och 

flyttas. De uppfördes under miljonprogrammets tid i nya bostadsområden där Svenska kyrkan 

snabbt ville komma igång med sin verksamhet. Många av dess kyrkor är idag rivna. Rudboda 

kyrka är en av de få ännu bevarade. Kyrkan är numera avkristnad och i kommunens ägo.    
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Rudboda kyrka, vy från norr 

 

Rekreation och friluftsliv 

Tillgång till rekreation och friluftsliv finns i planområdets närhet. I nordöst ligger 

Södergarnsbadet, i öster naturreservatet Elfvik och norr om planområdet ligger 

Idrottsinstitutet Bosön.  

 

Geotekniska förhållanden 

Enligt en byggnadsgeologisk karta över Lidingö består undergrunden i området 

huvudsakligen av berg och morän.  
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Gator och trafik 

 
Vägar och gång- och cykelstråk 

 

 

 

 

Norra Kungsvägen är en huvudväg som sträcker sig från brofästet till och med Rudboda. 

Bebyggelsen i Lojo nås via Norra Kungsvägen och sedan via Lojovägen. Det finns inga 

bilvägar mellan husen i Lojo. Rudboda kyrka nås via Norra Kungsvägen och sedan via 

Nilstorpsvägen.  

 

Parkering 

I kvarteret Lojo finns ett större parkeringshus och en öppen parkering för både boende och 

besökare till bostadsområdet.  

 

Äldreboendet norr om Norra Kungsvägen har en parkering i anslutning till den nya 

byggnaden. Ytterligare en parkering har iordningställts intill korsningen Lojovägen/Norra 

Kungsvägen. 

 

Gång- och cykelvägar 

Gång- och cykelvägarna är utformade efter 60-talets ideal om trafikseparering. 

Befintliga gång- och cykelvägar finns i anslutning till det föreslagna planområdet. Norr om 

planområdet finns en gång och cykelväg som ingår i Lidingöloppets sträckning. 

Lojo 
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Gång- och cykelbro till Lojo-området                 Tunnel under Norra Kungsvägen 

 

Kommunal service 
Rudboda torg ligger strax söder om planområdet. Där finns en livsmedelsaffär. 

Rudboda skola och flera förskolor ligger i närområdet. Äldreboendet, Silverhöjden, gränsar 

till planområdet. 

 

Teknisk försörjning 
I området finns kommunal avfallshämtning. En återvinningstation finns i anslutning till 

centrumparkeringen vid Rudboda torg.  

 

För vatten och avlopp finns idag anslutningar till det allmänna nätet i Norra Kungsvägen samt 

anslutning till fjärrvärme.   

 

Störningar 
Vägtrafikbuller 

 
Bullerkarta som visar den ekvivalenta bullernivån. Gult = bullerstört 
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Enligt trafikbullerutredning framtagen av Ramböll Sverige AB 2008-11-17 är planområdets 

delar utmed Norra Kungsvägen bullerstörda. 

 

Risk 
Norra Kungsvägen är klassad som sekundär led för transporter med farligt gods, vilket 

innebär att denna typ av transporter kan anvisas till denna väg. Förut låg det en bensinstation 

där äldreboendet ligger idag. Numera är det transporter till bland annat bostäder, kursgårdar 

och Elfviks gård som passerar planområdet.  

 

Tillgänglighet 
Frågor gällande tillgänglighet ska studeras i samband med utformningen den nya 

bebyggelsen. 

 

Miljökonsekvenser 
En bedömning av miljökonsekvenser kommer att göras i det fortsatta planarbetet. 
 

Frågor att utreda 
Under planarbetet återstår en rad frågor och alternativa lösningar att bearbeta och utreda 

vidare: 

 utformning av ny bostadsbebyggelse på båda sidor av Lojovägen (höjd, volym och 

karaktär) 

 ett gestaltningsprogram för den nya bebyggelsen bör tas fram under planarbetet 

 parkering samt in- och utfart till planområdets olika delar 

 ny användning för Palmen 1 

 eventuell utveckling av befintlig bebyggelse vid Lojo (garage, parkeringsplats, radhus) 

 trafiksäkerhet och framkomlighet vid vägkorsning Lojovägen, Norra Kungsvägen och 

Nilstorpsvägen. 

 eventuella bulleråtgärder vid Norra Kungsvägen 

 gång- och cykelstråk i planområdet och närområdet 

 mindre naturinventering och inmätning av större träd  

 dagvattenhantering 

 störningar under byggtid 

 

Genomförande och ekonomi 
Plankostnadsavtal ska upprättas mellan Bostadsrättsföreningen Rudboda och Lidingö stad 

gällande kostnader för planarbetet inom Lojo 1. Kostnader för planarbetet för Stadens 

fastigheter finansieras av Lidingö stad. 

 

Exploateringsavtal ska upprättas under planarbetet. 
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Planprocess och tidplan 
Detaljplanen föreslås handläggas med normalt planförfarande utan program.  Detaljplanen 

kan under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om föreliggande start-PM 

handläggas enligt följande tidsplan: 

 

Samråd detaljplan  1:a kvartalet 2014 

Granskning detaljplanen 3:dje kvartalet 2014  

Antagande detaljplan  1:a kvartalet 2015  

 

 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets sammanfattande bedömning 
 

I ÖP 2012 är Rudboda torg utpekat som strategiskt viktigt stadsdelscentrum och områdena 

kring Lojovägen och Rudboda kyrka är utpekade som utvecklingsområden. 

 

Kontoret är positiva till en utveckling av flerbostadshus vid Lojovägen, vilket dels 

kompletterar bostadsutbudet och dels ger utökat underlag för service vid Rudboda torg och 

tätare busstrafik i området.  

 

Under planarbetet ska byggande av bostäder på västra sidan av Lojovägen utredas samt den 

framtida användningen av Palmen 1 (kyrkofastigheten) undersökas. 

 

Det är viktigt att den nya bebyggelsen anpassas till landskapet, det vill säga att placering av 

byggnader, infarter och parkeringsplatser sker varsamt och att värdefulla träd och 

karaktärsskapande bergknallar bevaras i så stor utsträckning det går. Den nya bebyggelsen ska 

förhålla sig till befintlig bebyggelse gällande volym och uttryck, vara nutidsenlig och ha hög 

arkitektonisk kvalité. Volymstudier ska göras under planarbetet. Bebyggelsen på båda sidor 

om Lojovägen ska samspela med varandra.  

 

 

 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 

 

 

 

 

Malin Lindqvist 

Planchef 

Sofia Landberg 

Planarkitekt 

 

 

 

 


