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Till
Stadsbyggnadskontoret

Rumsfilen 4, förslag till detaljplan, 2020-13680
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.
Beslut
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till detaljplan med stark erinran om
byggnadernas höjd, takgestaltning och möte med gatan.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett nytt planförslag som
möjliggör tre nya byggnader om 6-7 våningar på fastigheten
Rumsfilen 4 i Hässelby strand. Det befintliga bostadshuset på
fastigheten som är ett tillägg från 1960-talet ges en utökad byggrätt.
Två av de förslagna byggnaderna placeras längs med
Fyrspannsgatan medan den tredje placeras med gaveln mot
Spiralbacken. Fasaderna föreslås kläs med tegel och takvåningarna
är indragna. De två tillkommande husen i planområdets norra del
bildar tillsammans med befintligt lamellhus en ny bebyggelsegrupp.
Förslaget tillför 166 nya bostäder. En omgestaltning av gården
tillhörande det befintliga huset ingår i planarbetet. Parkering
anordnas i underjordiska garage under byggnaderna.
Skönhetsrådet finner att platsen är möjlig att bebygga men att
tillkommande bebyggelse måste inordna sig i den befintliga skalan.
Stadsbilden och arkitekturen i Hässelby strand bygger på spelet
mellan höga punkthus, lägre lameller och däremellan skivhus. När
nya lamellhus närmar sig punkthusen i höjd blir den dynamiken
mindre tydlig och med skuggverkan som följd. De föreslagna husen
får därför inte överstiga fyra våningar. Rådet bedömer den
föreslagna takavslutningen som orolig och föreslår en lugnare
takutformning, exempelvis med sadeltak.
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Hässelby strand är som helhet utpekat som kulturhistoriskt
värdefullt område. Därför bör en konsekvensbeskrivning gällande
kulturmiljön tas fram till nästa skede av planprocessen. Rådet ser
positivt på att Fyrspannsgatan omvandlas till en framsida med
entréer mot gatan men att gestaltningen av hussocklarnas möte med
gatan behöver bearbetas vidare för att bli det goda tillägg som
avses. Bostadsgården bör inte underbyggas med garage, utan

Remissyttrande
Sida 2 (2)

underbyggnad kan gården få betydligt högre kvalitet och därmed
bidra till en god bostadsmiljö i kvarteret.
Frågan om parkering är återkommande i många detaljplaner som
passerar rådets bord. Rådet finner det mycket olyckligt om varje
enskild plan kräver underjordiska garagelösningar som är resursoch energikrävande och som i framtiden kan lösas på annat sätt.
Staden bör i betydligt högre utsträckning verka för
mobilitetslösningar och gemensamhetsanläggningar. Rådet vill
därför se att stadsbyggnadskontoret tillsammans med den aktuella
fastighetsägaren diskuterar lösningar för parkering och därtill
inkluderar ägare till närliggande fastigheter i frågan.
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