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Till
Stadsbyggnadskontoret

Del av Södermalm 2:8 vid Lundagatan, förslag till
detaljplan
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.
Föreliggande planförslag möjliggör uppförande av sexton
stadsradhus längs med Lundagatan på Södermalm. Platsen som
föreslås bebyggas utgör idag en grönslänt mellan Lundagatans båda
nivåer. De sexton stadsradhusen har placerats något på skrå i
relation till gatan och utformats så att ett mindre träd ska rymmas på
den nedre nivån och en terrass på den övre.
Det aktuella planområdet har en intressant historia som är tydligt
avläsbar i skarven mellan 1880-talets rutnätsplan för Södermalm
och den öppna planen för kvarteret Marmorn från 1930. Den
epokgörande HSB-anläggningen i kvarteret Marmorn, med Sven
Wallander som arkitekt, tillhör ett av den svenska
arkitekturhistoriens betydande verk och har den högsta
kulturhistoriska klassificeringen. Skillnaden mellan planfilosofier
sammanfaller med gatans olika nivåer. Som sammanbindande
element finns tre välgestaltade trapplösningar som bidrar till att
dramatisera den naturgivna topografin.
Skönhetsrådet välkomnar att nya typologier prövas, också i
innerstaden. Stadsradhuset är en intressant boendeform som är
mycket ovanlig i Stockholm jämfört med andra europeiska städer. I
Sverige tog det lång tid för radhuset att nå acceptans som
mellanform till lägenheten eller småhuset och därför är huvuddelen
av de svenska radhusen uppförda som separata bebyggelsegrupper i
ytterstadsmiljö under 1970- och 1980-talen. Bland de få äldre
exempel som finns i gatumiljö i Stockholm märks mindre
radhuslängor i Äppelviken och i Gamla Enskede.
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Enligt rådets mening bör stadsradhuset som typologi användas på
platser som vinner på att skalan tas ned samtidigt som ett urbant
gaturum uppnås. I det aktuella fallet misslyckas planförslaget på
båda dessa punkter: husen är vare sig tillräckligt urbana eller
placerade i ett parti som vinner på att minska skalan. Situationen på
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Lundagatan är snarare den motsatta med den monumentala
placeringen av kvarteret Marmorn på klippans högsta punkt.
Bebyggs partiet mellan gatans båda nivåer förändras Wallanders
komposition på ett avgörande negativt sätt.
Vid en sammantagen bedömning finner rådet att platsen är mindre
lämpad för bebyggelse och att stadsradhusens fördelar inte kommer
till sin rätt längs Lundagatan. Skönhetsrådet avstyrker därför
förslaget till detaljplan.
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