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Gubbängen 1:1, förslag till detaljplan för område 
intill Bordsvägen-Herrhagsvägen, 2020-04764 
 
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat 
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande. 

Beslut 
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till detaljplan med erinran om 
fortsatt utredning om lamellernas placering och garagets utbredning 
för att spara fler träd längs Herrhagsvägen. 

Ärendet  
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för ett 
område vid Bordsvägen och Herrhagsvägen i Gubbängen. Planen 
möjliggör tre lamellhus, två längre längs Herrhagsvägen och ett 
kortare med gaveln mot Bordsvägen. Totalt möjliggör förslaget ca 
90 bostäder. Vid gathörnet av Bordsvägen och Herrhagsvägen 
planeras en mindre verksamhetslokal med möjlighet till 
uteservering. Lokalen inryms delvis i en utskjutande byggnadskropp 
i ett våningsplan i ett försök att förmedla en lägre skala mot 
gathörnet och Tallkrogens småskaliga egnahemsbebyggelse. 
 
Den aktuella platsen utgör ett möte mellan två planeringsfilosofier i 
utbyggnaden av Stockholms ytterstad. Tallkrogens småstugeområde 
planlades under 1930-talet som en stadsdel för självbyggeri i 
stadens småstugebyrås regi och kom att bli ett av de sista områdena 
av denna typ. Gubbängen fick sin stadsplan antagen 1944 och 
stadsdelen var tillsammans med Hökarängen Stockholms första 
tunnelbaneförorter. Att bygga i detta mellanrum innebär komplexa 
möten mellan olika skalor och typologier.  
 
Skönhetsrådet anser att platsen är möjlig att bebygga och att den 
sammanhållna skalan om fyra våningar på den tillkommande 
bebyggelsen väl faller in i Gubbängens skala. Rådet finner det 
välgörande med de smala gavlarna och anser att lamellernas risaliter 
ger en varierad rytm som också presenterar deras entréer. Rådet 
uppskattar burspråk och lokalens utskjutande volym men ser gärna 
en något mindre repetitiv fönstersättning i övrigt. Mot Tallkrogen 
blir mötet något hårdare och stor vikt behöver läggas på att 
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förgårdsmarken blir välplanterad och att gatuträden kan växa och 
bli stora.  
 
Rådet anser vidare att ytterligare utredningar behöver göras för att 
bevara fler av de värdefulla träd som finns i planområdet. För att 
kunna göra detta bör det studeras om lamellernas längder kan 
förändras och om det underliggande parkeringsgaraget kan få en 
mindre utbredning, alternativt utgå eftersom platsen har direkt 
koppling till tunnelbanan. I Gubbängen är välväxta tallar ett 
karaktärsträd och det finns ett särskilt värde att spara dessa nära 
inpå den nya bebyggelsen för att anknyta till hur den ursprungliga 
växtligheten behölls när stadsdelen uppfördes.  
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