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Stadsbyggnadskontoret 

Aspudden 2:1, del av, vid 
Sigfridsvägen/Schlytersvägen, förslag till 
detaljplan, 2015-17932 
 
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat 
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande. 

Beslut 
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till detaljplan med erinran om att 
minska byggnadernas fotavtryck samt omsorg i sprängningsarbetet. 

Ärendet  
Föreliggande planförslag syftar till att möjliggöra fyra fristående 
bostadshus i souterräng med högst fem våningar längs 
Sigfridsvägen och Schlytersvägen i Aspudden. Det aktuella området 
utgör del av Varnhemsparken, som omgärdar de fem punkthusen i 
Kv. Spillkråkan, Skrattmåsen och Snöskatan, samt del 
Vadstenlunden, i sträckningen längs Sigfridsvägen. 
Varnhemsparken och Vadstenalunden utgör typiska exempel på 
Stockholmsstilens parkideal, med synliga klipphällar, obearbetade 
sprängkanter och uppvuxna bestånd av främst ädelträ, björk och tall 
med inslag av vildros och skärgårdsväxter. Området är idag delvis 
förslyat men i övrigt oförändrat sedan 1950-talet, utöver 
komplettering av modernare fallskyddsräcken av stålnätstyp vid 
områdets skarpaste branter. 
 
Skönhetsrådet finner det möjligt att bygga på platsen och uppskattar 
att planförslaget tagits fram utifrån det program som gjordes för 
Aspudden och Midsommarkransen 2013. Förslaget tar enligt rådets 
mening hänsyn till topografin och är tydligt i sin redovisning av de 
avvägningar som gjorts avseende sprängning och stödmurar. Det är 
ytterst betydelsefullt att sprängningarna sker med omsorg så att 
ingreppen i naturmarken blir så små som möjligt. För att lyckas med 
detta anser rådet att punkthusens fotavtryck måste minska. Med 
slankare hus kommer byggnaderna på ett betydligt bättre sätt 
inordna sig i stadsdelens grön- och planstruktur. Vidare anser rådet 
att föreslagna fönstersättningar, takform och entrépartier är stiliga, 
men att helhetsgestaltningen skulle vinna på att tydligare utvecklas 
mot en mer egen som samtida form som inte för hårt underkastar sig 
de närliggande punkthusens arkitektur.  
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Avslutningsvis önskar rådet en tydligare utredning av hur 
parktillgången i Aspudden påverkas av förslaget och hur den 
tillkommande bebyggelsen kommer att öka trycket på de parker 
som finns. I planbeskrivningen står att parkmarken är otillgänglig 
och igenväxt med sly; här vill rådet inskärpa att detta beror på att 
staden inte sköter om sin mark. Om skötseln var bättre skulle 
parken vara betydligt mer tillgänglig och en trappa upp på 
bergsknallen skulle kunna minska otillgängligheten. En annan 
kommentar gäller trädinventeringen där det står att bevarandevärdet 
av ett antal ekar är lågt på grund av att de är skadade. Men ekar kan 
– även om de är skadade – leva länge och dessutom vistas och trivs 
många insekter i skadade ekar.  
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