Rådet till skydd för Stockholms
skönhet

Handläggare
Monica Hector
Telefon: 0850829765

Remissyttrande
Dnr SR 2021/330
Sida 1 (3)
2022.01.10

Till
Stadsbyggnadskontoret

Sillö 5, förslag till detaljplan, 2020-06982
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.
Beslut
Skönhetsrådet tillstyrker planförslagets idé om att omvandla
kvarteret så att det får nya funktioner men med stark erinran
avseende kvarterets förslagna höjder och gestaltning.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag för fastigheten
Sillö 5 i syfte att möjliggöra en omvandling och komplettering av
befintlig kontors- och hotellbyggnad. Ca 640 nya bostäder kan
skapas i kvarteret som även ska rymma centrumverksamheter och
en förskola.
Planförslaget innebär att de hexagonformade hörnbyggnaderna mot
Mårbackagatan ersätts med byggnadsvolymer i fem till sju
våningar. Mot norr, väst och söder placeras radhus i två våningar på
befintliga byggnadsvolymer. I öster adderas en L-formad husrad
som trappar ner från tretton till fem våningar i avsikt att skapa ett
slutet kvarter med god boende- och ljudmiljö. Mot Mårbackagatan
kompletteras kvarteret med en utskjutande lågdel som ska innehålla
lokaler av publik karaktär – detta i avsikt att inbjuda till vistelse och
aktivera gatan.
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Översiktsplanen fastställer att Larsboda verksamhetsområde ska
kvarstå som ett renodlat verksamhetsområde. Avsikten är bl.a. att
skapa ett nytt, modernt livsmedelscentrum i området i och med att
företag ska flytta från Slakthusområdet. Föreliggande planförslag
innebär således ett avsteg från denna strategi. Skönhetsrådet anser
att de nu relativt få områden som finns kvar för verksamheter av
olika slag måste värnas – det går inte att enbart prioritera bostäder
om staden ska kunna fungera. Livsmedelsförsörjning, mindre
industrier och verksamheter som kanske bullrar lite eller på annat
sätt påverkar sin närmiljö måste också rymmas inom stadens
gränser. Skönhetsrådet har dock förståelse för planförslaget i så
motto att nya bostäder skulle kunna stärka Mårbackagatan och att
dessa, efter de intentioner som presenterats i Tyngdpunkt Farsta,
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också kan bidra till att skapa en större stadsmässighet längs gatans
sträckning.
Rådet anser att det är positivt att planförslaget i stor utsträckning tar
vara på den bebyggelsestruktur som finns på platsen i stället för att
föreslå rivning av alla byggnaderna i kvarteret. Samtidigt innebär
förslaget en mycket stor förändring av kvarterets arkitektoniska
gestaltning. Under senare år har ett stort antal byggnader uppförda
på 1980-talet demolerats eller helt omvandlats. Stadsmuseet har inte
i någon större utsträckning påbörjat klassificeringen av bebyggelsen
från denna period vilket också gör att förståelsen för att även
postmodernistisk arkitektur kan ha ett värde är förhållandevis låg.
Enligt Skönhetsrådets bedömning har dock just detta kvarter inte en
sådan hög arkitektonisk och gestaltningsmässig verkshöjd att ett
bevarande bör krävas.
I föreliggande förslag föreslås att mindre delar av den ursprungliga
utformningen sparas, andra delar som ska adderas ska delvis
överensstämma med byggnadens ursprungliga fasadmaterial och
kulör medan andra delar utformas i material och kulörer som inte
finns i den befintliga bebyggelsen. Skönhetsrådet delar inte
stadsbyggnadskontorets uppfattning om att utformningen ska
relatera till den ursprungliga gestaltningen när så oerhört lite av den
blir kvar. Enligt rådet bör ett helt nytt koncept för hela kvarteret
prövas för att skapa en lugnare gestaltning. Skönhetsrådet uppfattar
således den föreslagna gestaltningen av kvarteret som orolig och
rörig. Såväl kvarteret som området skulle gynnas av en lugnare och
mer sammanhållen karaktär, inte minst skulle en stramare
utformning kunna bidra till att stärka upplevelsen av stadsmässighet
som önskas längs Mårbackagatan.

Rådet till skydd för Stockholms skönhet
10535 Stockholm
Telefon 0850829765
Växel 08-50829000
monica.hector@stockholm.se
stockholm.se/skonhetsradet

Skönhetsrådet anser vidare att den föreslagna exploateringen i
kvarteret Sillö är för hög, såväl i förhållande till kvarteret som till
området. Rådet ser dessutom hellre en jämn höjdfördelning än
uppstickande högdelar. Skönhetsrådet vill således uppnå en
planering som mer rimmar med hur Farsta planerades och byggdes,
liksom att bebyggelsens struktur även fortsättningsvis är avläsbar
och begriplig. Med detta avser rådet att stadsdelen planlagts med
högre hus i och omkring centrum, lägre flerfamiljshus i nästa krans
och sedan radhus i de delar som ligger ytterst. Enligt rådets
uppfattning blir kvarteret med föreslagna påbyggnader för högt och
höghusdelen dessutom ett omotiverat och udda tillägg i området.
Påbyggnader med radhus kan dock fungera förutsatt att höjningen
inskränker sig till ett våningsplan. D.v.s. det befintliga husets
översta våningsplan får i så fall ändras till nedervåning i radhusen.
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Den föreslagna förskolan bör, anser rådet. byggas på en egen
fastighet som ska ha god tillgång till mark/friyta i stället för att
inrymmas i kvarteret och därmed ianspråkta gårdsyta som i första
hand bör få nyttjas av de boende.
Avslutningsvis anser rådet att gården inte bör underbyggas. Gården
kan utan underbyggnad få högre kvalitet och därmed bidra till en
god bostadsmiljö i kvarteret. Staden bör i betydligt högre
utsträckning verka för mobilitetslösningar och
gemensamhetsanläggningar i stället för att parkering måste lösas
inom varje enskilt planområde. 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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