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Örnsbergs industriområde, förslag till detaljplan 
för kv. Pincetten m.fl., 2019-05964   
 
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat 
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande. 

Beslut 
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till detaljplan med erinran om 
återhållsamhet gällande påbyggnader samt en sänkning av högdelen 
inne i området. 

Ärendet  
Föreliggande planförslag syftar till att utveckla Örnsbergs 
industriområde till en funktionsblandad stadsmiljö med cirka 1 380 
nya bostäder, verksamheter och offentlig service. I planförslaget 
ingår även en överdäckning av en del av perrongen 
vid Örnsbergs tunnelbanestation. Huvuddelen av befintlig 
bebyggelse inom området rivs och ersätts med bostadsbebyggelse. 
Den framtida planstrukturen utgår däremot från befintlig 
gatustruktur med tillägg av några nya passager, bl.a. i form av en ny 
gata genom kvarteret Instrumentet och gångstråk genom kvarteret 
Provröret. Det kulturhistoriska värdet för de enskilda byggnaderna 
är begränsade, konsekvenserna av rivning är framförallt att en 
årsring i stadens utveckling raderas och att en miljö (lätt industri) 
som i allt mindre omfattning finns bevarad i stadsnära område 
försvinner. Totalt sparas fyra befintliga byggnader i området vilka 
föreslås byggas på med ytterligare 2 till 3 våningar för att relatera 
till den nya skalan i området. 
 
Skönhetsrådet uppskattar det större grepp som tagits om området 
gällande skala, gaturum, bottenvåningar, gröna gårdar och att 
planera för trästommar. Ansatsen är välgörande och ger möjlighet 
att skapa trivsamma gaturum att röra sig i. Bestämmelsen om 
upphöjda bottenvåningar är av stort värde för upplevelsen i 
ögonhöjd. Mycket positivt är också de grönskande innergårdarna 
som inte behöver underbyggas med garage tack vare ett gediget 
arbete med mobilitetsfrågor där man lyckats samla områdets 
byggherrar. Mobilitetsprogrammets påverkan på det kommande 
stadslivet blir spännande att följa.  
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Rådet uppskattar att några kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
bevaras och anser att det går att bygga på dem med maximalt en 
indragen våning. Att däremot placera upp till två, tre våningar 
ovanpå befintliga hus anser rådet förrycker husens ursprungliga 
proportioner på ett olyckligt sätt. Skönhetsrådet föreslår i denna del 
av förslaget en omstudering och sänkning av påbyggnaderna. 
 
Skönhetsrådet anser det vara av vikt att förskolegården i 
tunnelbanekvarteret ges tillräckligt planteringsdjup så att det är 
möjligt att modulera ett intressant landskap och en bra utemiljö för 
barnen. Beträffande gatustrukturen har förslaget enligt rådets 
uppfattning hittat en bra medelväg mellan kvartersstorlek och antal 
korsningar, där de små torgen har förutsättningar att bli trivsamma. 
Välfungerande städer har ofta tätt placerade gatukorsningar och en 
mångfald av korsningar är en nyckel för att skapa levande och 
intressanta gator. Det enda rådet avslutningsvis har att erinra emot 
är det höga huset inne i stadsdelen. Rådet anser att det vore 
lämpligare att alla byggnader i kvartersstrukturen höll samma 
taklisthöjd.  
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