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Till
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Hammarbyhöjden 1:1 m.fl., förslag till detaljplan
invid Arkövägen, 2017-18840
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.
Beslut
Skönhetsrådet avstyrker förslag till detaljplan i föreliggande form.
Ärendet
Föreliggande planförslag omfattar nybyggnation i olika delar invid
Arkövägen i Kärrtorp. Detaljplanen möjliggör 130 bostäder genom
dels ett sammanlänkat lamellhus om 4-5 våningar norr om centrum
längs tunnelbanespåren, dels ett lamellhus om 4 våningar ovanpå en
tidigare panncentral. Mellan de två delområdena löper
lamellhuslängan Långe Jan i tre våningar som fanns med i den
ursprungliga stadsplanen för Kärrtorp från 1947. Inom planområdet,
på fastigheten Faludden 1, finns en förskola som uppfördes 1952
som ett så kallat standarddaghem om två avdelningar. Förskolan
ligger delvis på prickmark inom gällande detaljplan vilket innebär
mark som inte får bebyggas. Förskolan är grönklassad av
Stadsmuseet vilket betyder att den har ett högt kulturhistoriskt
värde. Planföreslaget möjliggör utökad byggrätt för en ny förskola
vilket, om behovet av förskoleplatser ökar, kan innebära rivning av
befintlig förskola och uppförande av en SISAB konceptförskola i
två våningar om 6 avdelningar.
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Kärrtorp uppfördes mellan åren 1946 och 1952. Såväl
centrumanläggningen som en större del av bostadsbebyggelsen
uppfördes av Svenska Bostäder efter ritningar av dess chefarkitekt
Hjalmar Klemming. Genom flera långa sammanhängande lamellhus
i öster samt fyra punkthus kunde stora grönytor frigöras för lek och
rekreation. Stadsdelen är utpekad av Stadsmuseet som särskilt
kulturhistoriskt värdefull vilket innebär att i samband med
kompletteringsbebyggelse ska stor hänsyn tas till såväl
helhetsmiljön som de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värde.

105 35 Stockholm
Telefon 0850829766
Växel 08-508 290 00
skonhetsradet@stockholm.se
skonhetsradet.stockholm

Den tillkommande bebyggelsen består av en vinkelformad byggnad
om ca 80 lägenheter i kvarter A vilken placeras längs
tunnelbanespåret där marken är flack för att sedan knäcka i söder
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där den möter kuperad terräng. Kvarter B innehåller cirka 50
lägenheter i ett lamellhus om 3 våningar som byggs ovanpå en äldre
panncentral, totalt 4 våningar. I kvarter A behöver sprängning ske
för hela byggnaden, även där marken är flack. Detta på grund av att
byggnaden ska förses med garage och att terrängen är kuperad söder
om planområdet.
Skönhetsrådet bedömer att delen av kvarter A som löper längs med
tunnelbanespåren kan fungera då den bidrar med att skapa ett
tydligare gårdsrum samt sluter kvarteret mot spåren. Däremot gör
vinkelbyggnaden i söder stort intrång i naturmarken.
Länkbyggnaden blockerar helt vyn mot en naturkulle som idag
ramar in platsen och bryter mot helhetsplaneringen i stadsdelen.
Vidare innebär länkbyggnaden sprängningar i kullen, försvagar
spridningssambanden och täpper till en gångväg. Med den högre
exploateringen fungerar inte den uppgivna parallellen till de
befintliga trevåningshusens länkbyggnader. Skönhetsrådet finner
således att huset i kvarter A bör avslutas där det knäcker mot söder.
Kvarter B kan accepteras förutsatt att den trappande delen i väster
utgår, dvs byggnadens fotavtryck bör behållas och inte utökas. Det
är positivt att panncentralen bevaras och återbrukas, men rådet är
tveksamt till en lösning med loftgångar. Rådet finner också att
kvarter B borde sänkas med en våning av hänsyn till de boende i
Långe Jan och att den grönklassade långsträckta byggnaden fortsatt
ska tydliggöras i stadslandskapet.
Vad gäller förskolan anser Skönhetsrådet att den bör bevaras och att
en byggrätt för en större konceptförskola på platsen inte ska
utfärdas. Förskolan är grönklassad, välbevarad och är enligt
planbeskrivningen ett ”viktigt inslag i stadsdelens sociala
utbyggnad och har ett samhällshistoriskt värde”.
Med tanke på områdets höga kulturhistoriska värde borde enligt
Skönhetsrådets uppfattning en kulturhistorisk utredning tas fram
som del av underlaget. Rådet efterlyser också en hänvisning till det
program för kompletteringsbebyggelse i Kärrtorp, ”Framtida
Kärrtorp, program för nya bostäder”, som
Stadsbyggnadsnämnden och dåvarande Gatu- och
fastighetsnämnden godkände 2004. Det område som föreliggande
planförslag omfattar är inte utpekat för bebyggelse i programmet.
Rådet till skydd för Stockholms skönhet
10535 Stockholm
Telefon 0850829766
Växel 08-50829000
susanne.hoglin@stockholm.se
stockholm.se/skonhetsradet

Digitala signaturer
Detta dokument har signerats digitalt av följande personer
Namn
Inga Margareta,Varg
Peter Lars Owe,Lundevall

Datum
2021-02-22
2021-02-22

