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Förslag till beslut



Att i huvudsak tillstyrka föreslaget program
Att avstyrka den del av programmet som innebär
nybebyggelse i kv Körsbärsbladet

Sammanfattning
Programmet innebär en omvandling av området invid västra
Vallhallavägen med förslag till ca 700 bostäder, idrottshallar och
skolor m.m. i en tät varierad bebyggelsestruktur anpassad till
topografin. Grönstråket mellan Valhallavägen och bebyggelsen
vid Körsbärsvägen och Ruddammen tas i anspråk av
nybebyggelsen och nya gator, mindre torg och parker anläggs.
Engelska skolan rivs. Kulturförvaltningen har i huvudsak ingen
erinran mot programförslaget men anser inte att föreslagen
bebyggelse mellan studentbostäderna Domus och Nyponet är
acceptabelt eftersom det skulle minska anläggningens
kulturhistoriska värde och särskilt påverka upplevelsen av
höghuset Nyponet och stadsbilden negativt.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

stockholm.se

Ann-Charlotte Backlund
Stadsantikvarie
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Underlag för beslut
Samrådshandlingar. Samtliga handlingar finns på
www.stockholm.se/detaljplaner

UTLÅTANDE
Ärendet/Remissen
Programmet har remitterats från stadsbyggnadskontoret till
kulturförvaltningen och stadsmuseet med svar senast 29 augusti
2014.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kulturmiljöenheten på Stadsmuseet.

Bakgrund och syfte
Syftet med programförslaget är att ta fram en strukturplan för
området mellan Ruddammen och västra Valhallavägen som skall
ligga tillgrund för kommande detaljplaner.

Programförslaget
Programmet redovisar förslag till bostadsbebyggelse, skola och
idrottshallar invid västra Valhallavägen. Programmet beräknar att
700 lägenheter skall rymmas inom området samt en grundskola,
nya förskolor och två idrottshallar. Programmet ser en nytolkning
av stenstaden med bebyggelse som har hög täthet, omväxlande
höjder uppdelade på mindre fastigheter. Gatustrukturen justeras
och nya gator med kopplingar till den äldre stenstaden föreslås.
Västra delen av Vallhallavägen får nya trädplanteringar och
utrymme för gång- och cykeltrafik. Nya torg och platsbildningar
och parker föreslås. Bottenvåningarna skall vara aktiverade och
höga krav skall ställas på byggnadernas gestaltning.
Programförslaget innebär att stora delar av den s.k Roslagsparken
i sluttningen mellan Valhallavägen och Körsbergsvägen bebyggs
och den befintliga skolbyggnaden i området rivs. Hela området
förtätas med en ny struktur. Kring det befintliga höghuset i
Nyponet byggs relativt höga byggnader och ett mycket högt hus
föreslås i områdets norra del.
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Programområdet. Illustration ur samrådshandlingarna

Föreslagen nybebyggelse. Illustration ur samrådshandlingarna.
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Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering

Förvaltningens synpunkter
Programområdet västra Valhallavägen utgör en zon mellan
stenstaden och djurgårdsmarken. Här möts ett antal värdekärnor
inom riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården;
institutionsbältet, esplanaderna, parklandskapet vid Brunnsviken
och stenstadens front. Programmet visar på en bebyggelse som är
av en egen karaktär, en egen årsring. Förändringen av området
blir stor varför en miljökonsekvensbeskrivning bör göras.
Roslagsparken utmed Valhallavägens norra sida började anläggas
i mitten av 1940-talet och byggdes ut under 1950-60-talen.
Parken kännetecknas av berg och naturlig terräng men också av
terrasseringar med stenmurar och utfyllnader. I parken ligger
också Engelska skolan ursprungligen uppförd 1964 för
Engelbrekts Barnavårds- och Husmodersskola. Skolan har ett
visst kulturhistoriskt värde(gul i stadsmuseets kulturhistoriska
klassificering) Skolan föreslås rivas i programmet.
Kulturförvaltningen har ingen erinran mot detta.
Förvaltningen ser att möjligheter till omfattande bebyggelse finns
enligt programmet. Förändringarna av området blir stora men
förvaltningen ser inte att stora kulturhistoriska värden skulle
påverkas med ett undantag.
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Den föreslagna bebyggelsen intill höghuset, studenthemmet
Nyponet anser förvaltningen som olämplig. Det 19 våningar höga
studenthemmet uppfördes som ett komplement till den lägre
byggnaden Domus, Stockholms första studenthem, i kvarteret
Körsbärsbladet. Domus byggdes 1952-53 och ritades av arkitekt
Dag Ribbing och hade sammanlagt 263 studentrum med
restaurang och andra serviceinrättningar. Höghuset Nyponet
byggdes som ett komplement med ytterligare 277 studentrum och
samlingssal m.m. ritat av samme arkitekt. Domus och Nyponet,
är samkomponerad, hör samman och bör inte skiljas åt av
nybebyggelse, särskilt inte med de höjder som föreslås. Nyponet
poängterar topografin och är ett betydelsefullt blickfång i
stadsbilden. Att bygga så nära och så högt inpå skulle förta
upplevelsen av byggnaden och bryta ett viktigt samband i den
första anläggningen för studentbostäder i Stockholm.
Anläggningen har ett särskilt kulturhistoriskt värde.

Kvarteret Körsbärsbladet med Nyponet i fonden och Domus t.v. Foto SSM.

Tjänsteutlåtande
Dnr 4.1/2036/2014
Sida 6 (6)

Den föreslagna höga byggnaden i områdets norra del anser
förvaltningen kan prövas. Det är dock viktigt att utreda eventuell
visuell påverkan på stadsbilden, på riksintresset Stockholms
innerstad med Djurgården och Nationalstadsparken.
SLUT

