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Stadsbyggnadskontoret 
 

Hedvigsbergshallen, del av Marieberg 1:26, 
förslag till detaljplan, 2017-00506 
 
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat 
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande. 

Beslut 
Skönhetsrådet avstyrker förslag till detaljplan i föreliggande form. 

Ärendet  
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag som ger 
byggrätt för en ny idrottshall med två idrottssalar i Konradsberg. 
Byggnaden ska ansluta till befintliga karaktärer vad gäller 
växtlighet, naturliga slänter, natur och landskapspark. 
 
Planområdet, som ligger i anslutning till Konradsbergs skolor och 
Stockholms internationella Montessoriskola, nås från 
Konradsbergsgatan. Den föreslagna byggnaden består av två 
volymer som är förskjutna i förhållande till varandra i både vertikal- 
och horisontalled i avsikt att bryta ner skalan och rama in 
omkringliggande platser. Förskjutningen i höjd gör att byggnaden 
följer platsens topografi som faller mot norr. De två volymerna som 
inrymmer varsin idrottssal kopplas samman med en lägre volym 
som blir navet som kopplar samman de två större byggnadsdelarna 
samt huvudentrén som skjuter ut mot en entréplats öster om 
länkbyggnaden.  
 
Skönhetsrådet ställde sig positivt till ny bebyggelse i området som 
den presenterades i programmet för Marieberg 2012, d.v.s. två 
lameller placerade i öst-västlig riktning. Föreliggande förslag där 
volymerna i stället placerats nord-sydlig riktning finner rådet 
däremot betydligt svårare att acceptera eftersom det innebär stora 
ingrepp i parkmarken och ett ytterligare intrång i den redan mycket 
smala remsa grönmark som förbinder Fredhällsparken med 
Rålambshovsparken.  
 
I sitt yttrande över Start-PM för den fotbollsplan som planerades i 
Fredhällsparken (2016-0534/SR-03.02-0302-2016) framförde rådet 
bl.a. följande: 
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”Fredhällsparken och Rålambshovsparken var de första parkerna i 
Stockholm som gestaltades efter de principer som Osvald Almqvist, 
stadsträdgårdsmästare 1936-38, formulerade och efter vilka många 
av stadens parker kom att utformas. Almqvists målsättning var att i 
ett tidigt skede i stadsplaneringsprocessen planera in 
sammanhängande parkstråk för att tillgodose behoven av 
idrottsplatser, gång- och cykelbanor m.m. Via dessa stråk skulle 
människor också på ett enkelt sätt nå naturreservat och 
skogsområden i stadens yttre delar. […] Tanken på ett 
sammanhängande parkstråk genom västra Kungsholmen 
realiserades sedan etappvis. 1936 påbörjades arbetet med 
Rålambshovsparken och fem år senare Norr Mälarstrand men då 
hade Holger Blom redan tagit över som stadsträdgårdsmästare.” 
 
Gestaltningsmässigt finner rådet förslaget väl utformat utifrån givna 
premisser men anser att den föreslagna norra salen skulle innebära 
ett allt för stort intrång i parkmarken. Rådet önskar en bearbetning 
av förslaget där idrottshallens volym minskas genom att den ena 
hallen utgår eller att man på annat sätt minimerar 
byggnadsvolymen. Alternativt kan det i det fortsatta planarbetet 
prövas att flytta idrottshallen så att den förläggs på den mark som 
pekades ut i programmet från 2012. Det smala parksamband mellan 
Fredhällsparken och Rålambshovsparken bör rustas upp i samband 
med en sådan förändring.       
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