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Stadsbyggnadskontoret

Köpinge 2, förslag till detaljplan, 2020-01238

Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat 
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.

Beslut
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till detaljplan med erinran om 
materialval samt arkitekturens koppling till byggnadens 
konstruktion.

Ärendet 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat en ny detaljplan i syfte att 
uppföra en byggnad för restaurang, festlokal och konferens i tre 
våningar med takterrass och källare. Planområdet ligger i Tensta vid 
Hjulstavägen/E18 och utgörs idag av en grusyta som nyttjas för 
biluppställning. Tidigare fanns det ett gatukök på platsen som 
brunnit ned. I bottenvåningen föreslås en restaurang med både 
lunch- och kvällsservering för ca 80 matgäster. Andra våningen 
avses användas som festlokal och konferensanläggning för upp till 
300 personer. På plan två finns en väderskyddad takterrass och i 
källaren finns teknikutrymmen samt olika föreningslokaler.

Skönhetsrådet ser positivt på planförslaget och på en byggnad som 
visuellt tar plats i rummet. Rådet vill också försäkra sig om att det 
blir enkelt att via kollektivtrafik ta sig till platsen. Även om flera 
detaljplaner är pågående i närområdet uppfattas planområdet idag 
som något avsides beläget. I planbeskrivningen står att byggnaden 
ska ges ett framträdande utseende med ett yttre ramverk vars 
mönster knyter an till modern arkitektur från MENA-området 
(Mellanöstern-Nordafrika). Skönhetsrådet anser att det kan vara 
intressant med arkitektoniska impulser från olika delar av världen 
men att MENA-begreppet är väl brett för att kunna utgöra bas för 
stilarkitektur. En viktig fråga för rådet är också att byggnadens 
gestaltning tydligt hänger ihop med dess konstruktion, till exempel 
kan inte bågarna endast utgöra dekoration utan bör vara bärande 
delar i dess struktur. Valet av material måste även det ske med stor 
omsorg. Frågan om huruvida en sådan byggnad skulle vara möjlig i 
innerstaden restes under rådets sammanträde och är värd att beakta. 
Sammanfattningsvis finner Skönhetsrådet att gestaltningen behöver 
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bearbetas och förtydligas, och att inriktningen av arkitekturen 
tydligare specificeras till nästa skede i planprocessen.
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