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Lappmannen 4 m.fl., förslag till detaljplan, 202016562
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 en ny detaljplan i syfte att
möjliggöra cirka 70 nya bostäder i hörnet Wergelandsgatan
Björnssonsgatan i Blackeberg. På platsen ligger idag en
garagebyggnad från 1960-talet, denna kommer att rivas om
detaljplanen genomförs. Den nya bebyggelsen föreslås som ett
halvslutet kvarter i tre volymer vilka ges olika höjd om fyra, fem
och sex våningar. Bottenvåningen på hörnvolymen innehåller en
lokal med entré och uppglasade ytor mot korsningen. Huset
underbyggs med garage i suterräng och garageinfarten placeras i
samma läge som infarten till nuvarande garagehus. Det befintliga
garagehuset har 92 parkeringsplatser, som kommer att försvinna,
nybyggnadsförslaget tillskapar 39 parkeringsplatser.
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Skönhetsrådet finner att platsen tvivelsutan är möjlig att bebygga
men att den nya bebyggelsen måste ges en lugnare volymhantering.
Ambitionen är enligt planförslaget att möjliggöra ny bebyggelse
med hög arkitektonisk kvalitét som samspelar med Blackebergs
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse. Skönhetsrådet stödjer
ambitionen men finner att de ritningar som presenteras inte
motsvarar den. Nuvarande gestaltning blir ett onödigt komplicerat
mellanting mellan de hustyper som är karakteristiska för
Blackeberg; lamellhus om tre till fyra våningar, radhus, stjärnhus
och punkthus. Förslaget bör därför omarbetas till enklare
fyravåningslameller i L-form som på ett tydligare sätt relaterar till
omkringliggande hus. Tillkommande bebyggelse bör inte heller
konkurrera med punkthusen som blickfång längs Björnssonsgatan.
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Planförslagets lösning av parkeringsfrågan är inte övertygande
redovisad. En begränsad exploatering i enlighet med rådets
ovanstående synpunkter minskar parkeringsbehovet och är ett
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ytterligare argument för minskad bebyggelse. I projektets
kommande bearbetning bör frågan om nya mobilitetslösningar
ytterligare utredas.

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

Digitala signaturer
Detta dokument har signerats digitalt av följande personer
Namn
Magnus Henrik Erkki,Nerlund
Inga Margareta,Varg

Datum
2022-03-10
2022-03-10

