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Till
Stadsbyggnadskontoret

Lillskogen 45 m.fl., förslag till detaljplan, 201804943
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.
Beslut
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till detaljplan med erinran att 1-2
radhus bör utgå.
Ärendet
Förslaget till detaljplan för del av Lillskogen i stadsdelen Bromma
kyrka syftar till att möjliggöra 16 radhus och nio lägenheter i ett
mindre flerbostadshus. Planområdet som gränsar till ett större
skogsområde är beläget i ett enhetligt område med villor. En
konsekvens vid ett genomförande är att tre villor rivs liksom
borttagande av ett större antal träd. Samtidigt skyddas ett antal
värdeskapande träd i detaljplanen. En angöringsgata dras genom
planområdet.
Villor i Bromma kyrka började uppföras i början av förra seklet.
Successivt har genom åren villafastigheterna styckas upp och
området förtätas. Det har resulterat i en förhållandevis heterogen
bebyggelse med villor från olika tidsepoker ofta med sentida
tillbyggnader. Samtidigt är stadsdelen i stort enhetlig på så sätt att
den domineras av villor.
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Skönhetsrådet konstaterar att äldre detaljplaner medger
förhållandevis generösa byggrätter. I direkt angränsning till
planområdet har det inneburit att nya parhus, ibland kompletterade
med s k Attefallshus tillkommit. Den stora efterfrågan av småhus
under 2000-talet har som i planområdets näromgivning, inneburit
att äldre villor köpts upp och rivits på privat initiativ varpå de
tidigare generösa fastigheterna delas upp och förtätats. Föreliggande
planförslag redovisar en något lägre byggnadsarea än vad befintliga
detaljplan teoretisk möjliggör om fastigheterna delas upp till minsta
tomtstorlek om 600 kvm och bebyggs fullt ut.
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Rådet uppskattar att en förnyelse sker i ett ordnat planförfarande
och att skalan är återhållsam. Att tillföra en ny småhuskategori,
radhus, bedöms som acceptabelt bl a genom att närområdet redan
har förnyats med parhus och större villor. Ambitionen att säkerställa
att radhus uppförs med träfasader och sadeltak med lertegel, vilket
är vanligt i Bromma kyrkby, uppskattas.
Planförslaget rymmer ett flerbostadshus i tre våningar. Det är för
området en ny hustyp. Vanligtvis får det anses som tveksamt att
placera flerbostadshus i ett homogent småhusområde som inte har
en direkt anknytning till en huvudgata. I föreliggande fall är
flerbostadshuset så pass nätt att den i höjd underordnar sig en
närliggande relativt nyuppförd villa och bakomliggande skog. Det
är i sig intressant att 2021 få exempel på flerbostadshus i tre
våningar med ett mindre antal lägenheter. Flerbostadshuset
möjliggör fler mindre bostäder och kompletterar bostadsutbudet i
stadsdelen.
Den inflätande grönskan är karaktärskapande för området. Den
senare års förtätning visar att kompletteringsbebyggelse och
parkeringsytor påtagligt reducerar grönskan. Det skulle även bli en
effekt av planförslaget. Vid en samlad bedömning tillstyrker rådet
planförslaget men föreslår att 1-2 radhus utgår med därtill kopplade
parkeringsytor för att möjliggöra alternativt bevarande av grönska.
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