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Till
Stadsbyggnadskontoret

Grimsta 1:2, förslag till detaljplan för bostäder
invid Solleftegatan, 2020-06528
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.
Beslut
Skönhetsrådet avstyrker förslag till detaljplan i föreliggande form.
Ärendet
Föreliggande planförslag syftar till att uppföra flerbostadshus om
totalt 4 våningar i tre huskroppar utmed Solleftegatan i Råcksta.
Sammanlagt innehåller förslaget 117 lägenheter i varierande
storlekar. Den föreslagna bebyggelsen har tre våningar plus en
takvåning, totalt fyra våningar, samt garage under två av husen.
Garageinfarterna är placerade på de två norra husens gavlar.
Byggnadernas fasader föreslås i puts med olika kulörer. Taket och
en del av fasaden mot Långseleringen föreslås täckas med falsad
plåt i mörkgrå ton. Balkongerna utformas med ingjutna glasblock i
det översta balkongräcket och övriga räcken ges svetsade
stålprofiler.
Planområdet utgörs av ett smalt och brant skogsparti längs
Solleftegatan och ligger inom riksintresse för kulturmiljövård
Vällingby-Råcksta. Planområdet ligger även inom ett kulturhistoriskt
värdefullt område utpekat av Stadsmuseet i Stockholm. Råcksta
anlades under 1950-talet och har en välbevarad struktur. Från
centrum och utåt trappas bebyggelsen ned så att man i tur och
ordning passerar först punkthus, sedan lamellhus och radhus som
slutligen övergår i villaområden förbundna med grönytor. Dåtidens
planeringsideal med trafikdifferentiering och ”hus-i-park” syns
fortfarande tydligt. Bebyggelsen är mycket medvetet anpassad till
terräng och topografi med sparad natur mellan husen.
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Skönhetsrådet finner att platsen är möjlig att bebygga men att den
föreslagna bebyggelsen måste få en lägre skala. Att tillföra högre
flerbostadshus i ett område med lägre bebyggelse bestående av
radhus och småhus riskerar att rubba balansen i den konsekvent
utförda kompositionen. I stället bör antingen radhus eller lägre
flerbostadshus prövas.
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Rådet ställer sig negativt till taken i mörkgrå falsad plåt som dras
ned en bit över fasaden. Om avsikten är att få husen att se lägre ut är
det tveksamt om det fungerar. Att lägga fasader i gatuliv blir även
det ett främmande inslag i ett område som präglas av grön
förgårdsmark. Rådet anser att någon form av förgårdsmark eller
grön yta framför husen behövs för att inte förslaget ska te sig alltför
apart i sitt sammanhang.
Det kommer att finnas uteplatser för lägenheterna på den nedersta
bostadsvåningen men någon bostadsgård är inte möjlig att tillskapa
då slänten upp mot Långseleringen är för brant. Om förslaget
utvecklades till radhus skulle detta problem lösas.
Frågan om parkering är återkommande i många detaljplaner som
passerar rådets bord. Stadens p-tal i området är 0,5, vilket med
gröna p-tal kan bearbetas till 0,41 inklusive besöksparkering.
Skönhetsrådet menar att staden i betydligt högre utsträckning bör
verka för mobilitetslösningar och gemensamhetsanläggningar i
stället för att parkering måste lösas inom varje enskilt planområde.
Samordnade parkerings- och mobilitetslösningar, som kan innebära
förhandlingar mellan flera fastighetsägare, bör fortsättningsvis vara
utgångspunkt för Stadsbyggnadskontoret och
Exploateringskontoret.
Slutligen bör en trappförbindelse mellan Långseleringen och
Solleftegatan tillskapas i den remsa allmänmark som lämnas kvar.
Den kan bli en förlängning av gångstråket på andra sidan
Solleftegatan. När staden förtätas och grönytor tas i anspråk är det
viktigt att kompensera genom att tillföra nya värden.
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