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synpunkter på programfiirslag "Blackebergsv ägen", B romm a

@nr 20tl-04726)

Dessa synpunkter tar i huvudsak sikte på Etapp 3 i projektet @lackebergybackenl' Vissa

*", g"n räila synpunkter tas dock också upp (se punktema 1-3 och 6 nedan)'

Bostadsråittsftireningen Nio Låingor äger de 84 radhusen som finns på Holbergsgatan'

e.it;;".gatan och"Kjellandspläi dlackeberg. Brf:s fastigheter har registerbeteckning-

Å" fari"gen 1, Syriä 2, Möngolen 2, Eskimån 3, Malajen 4 samt Afganen 2'

Sammanfatming

. programftirslaget rörande Etapp Tre i den del som rör tre nya flerpostadshus på

grtiia ytar/duigen mellan Btäckebersgbacken 1-5 och radhusen, bör stoppas'

Skälen fiir detta frangår nedan'

r Programftirslaget i övriga delar bör arbeks om väsentligt.

I Programfijrslaget är mycket omfattande och berör vår boendemiljö på ett mycket

ingipande sattl Vi har dåirftir noga gått-igenom f-tir;laee1 Även-oq manea

ualrnUigu dgot liimnas obesvarade i detta skede (t.ex. hur parkeringsplatser åir

tiinkt att lOsaiom Blackebergsbacken ärtånkt att breddas samt den nåinnare

utformningen un A. tåinkta byggnadernas höjd och bredd mrn) ger ftirslaget en

mycket fyu'G irroit ution på iliristadsbyggnådskontoret tiinker sig. Därfdr går det

åinda att fentriu ry"puof,,tå på om det tir vairt att fortsätta planema eller om de bör

stoPPas.

Invtlrdningar mot prograrnliirslaget' allmänt

1. Styrtrar och hotfi)r området Islandstorget, Blacfteberg och Södra Ångby

Programfiirslaget genomsyras inte tillräckligt av de styrkor som området har' Hoten mot

A"rru grundtåiggande värdln bör ocksåtas på mycket större allvar.

De gröna ytorn4 träden, luften, promenadstigamai skog och mark och husens

g""ä*tari.tu 
"tfot-"i"ä 

oth t"tiga placering i miljönutgör mycket starka våirden ftir

hela området som måste-bevaras o"h oli-* ftlr franrtiden. om området exploateras ftir
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kraftigt, om de gröna ytorna bebyggs utan urskiljning, om den luftiga gröna miljön ändrar

a;.ktåt till stadsmiljj, om huskroppar blir det dominerande inslaget i området, om

rt"gr"tif:On tirsrrioo", och om djw inte llingre kan passera i de gröna kilarna hotas dessa

viirden starkt.

Blackeberg har en historia som en grön stadsdel med skogsliknande grönska som mer

eller mindre helt örsvinner om programftirslaget genomfiirs. Blackeberg har fått sin

f*.f.t* mycket pa gntna av attä äel av den wsprungliga naturen finns bevarad dels

;;r-å oaser meilä husen och dels i större sammanhåingande områden' Enligt

,trO.Uyggouaskontoret påverkas dessa gröna våirden avden fiireslagna bebyggelsen' men

å.ipartä"u Oenna pavårkan inte !g säs som betydande. Mot detta kan stälas det

fakturn att fler o"n fi"r grona ytor i Blackeberg tagits i anspråk fiir bebyggelse under de

senaste åren. Orn trt:" flVggptan ses isolerat kan det hävdas att detta inte påverkar de

grå"" 
"arO"na 

i nagå ståääomfatUring, men sa'mantaget blir effek'ten mycket stor'

Blackeberg betecknas av mycket grönska och en nåirhet till naturen, vilket är en

;;ti;J;;sak till varftir åanga-i har valt att leva sina liv i den håir delen av stock*rolm'

Vi ipptrrnt inte nat*ren ,n* tktä**uod. och otrygg, utan som positiv och

stimulerande. programflirslaget skulle omvandla stora grönområden till bostadsområden,

vilket skulle ftiriindra boendemiljön radikalt'

Det fina samspelet mellan gröna ytor och hus som finns i Blackeberg hotas således av

pr*r"r". Inte'ninsiJe befäthgaradhusen har anpassats till naturen. Det åir en viil

;;;;tåbkt utforrrad helhet ,oä rr,, hotas. Blackeberg iir ett av de båista exemplen från

3;;;"; guldålder uuJgAf"t bostadsarkitektur. Skona vårt kulturarv fran 1950 talet!

2. Dethar byggts myckct ochhögt i Blackeberg

Det har skett en osedvanlig kraftig ftiruitning de senaste 10-åren i Blackerberg, dåir

gtåryt"it"gits i ansprak. f'tittami"gen har enbart skett med högapunkttrus' Dessa

fdrtiitningar Utir tydfigt redovisas i irnderlagsmaterialet i1ftir en ev. detaljplan' Antal

;;byöä"n"r o"tr i.rr 
"a"ingsuntal/hushoja 

måste redovisas' Byggs de nyahusen

iää."fi r*[.Uergsbacken och li-lackebergsvagen i fina-sex vaningar kommer Blackeberg

inte låingre vaf, en stadsdel med brandad iebyggelse av tre-vånings lamellhus och enstaka

högre punkthus utan ett område helt dominerat av höga punklhus' Detta skapar i sin tur

ökad segregation och sktirper kontrasten mellan Blackeberg och$idrl AngPl: Områdena

riinkas inte samman som dä beslaivs i programftirslaget utan skillnaderna blir iinnu

,iOrrr. Det tu därfrr av yttersta vikt att ny bebyggelse görs låg.

I programfdrslaget står det att vid sjuk*remmet kan bebyggelsehöjden höjas ytterligare (8

;iltf,16r att bilansera lutoUifAro". För ett tiotal år sedan planerades radhus här - då var

uppenbadigrrr rrroo"roÄget ett annat. Sjukhemmets ftir höga och avskåirmande

huskropp mot vattnet hntte "balanserai" med fler höga hus. Resonemanget saknar helt

gt*a ,iuAruyggnadsmiissigt - vad Blackeberg och Blackebergsbacken mitt emot

il"fA*.t U.[åiet iir fler Hla hus fiir att bryta inuycket av den ftirvandling ti1l

t tighusomraAe som stadsby-ggnadskontoretarbetat ftir under de senaste tio åren'

gt"
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3. TraJik och parlcering

Redan nu åir det stora problem att hitta parkeringsplats i området. Programftirslaget berör
inte alls hur parkeringsfrågorna åir tiinkt att lösas. Inga parkeringsplatser åir med i
ftirslaget men totalt kan man råikna med att minst 500 bilar till skall få plats om fiirslaget i
sin helhet genomftirs. De lågt tilltagna bil- och parkeringskvotema kornmer att skapa
problem.

Flera av de befintliga parkeringarna i området frreslås också ftirsvinna och i stälet ks i
anspråk ftir huskroppar. Infartsparkeringen vid Islandstorgets tunnelbanestation och
parkeringen vid Blackebergs sjukhus ftireslås tas bort. Samtidigt måste beaktas att det
under senare år har byggts över 10 höghus i Blackeberg. I Ängby Park har ca370
bostiider byggtt; alla har åinnu inte flyttat in. Ytterligare höghus åir beslutade. Den nya
bebyggelsen runt omkring i Blackeberg belastar redan möjligheterna till parkering och
ökar trafiken ftir de som bor kring Holbersgatan/BjörnsonsgatanÄGellansplan. I det
fortsatta arbetet är det absolut nödvåindigt att utreda parkeringsfrågorna vidare.

Inviindningaf mot programförslaset. etapp 3 (.tue flerfanriljshus i dungen norr om
Blackebergsbacken I -5)

4. Blackebergsbackenbreddas?

Redan idag råder tåimligen hög belastning på Blackebergsbacken. När inflyttningarna till
/\rgby Park är klara kommer trafi.ken att öka ytterligare. Om de nya husen på
Blackebergsbacken non om sjukhuset också byggs kommer hafikbelasbring bli sådan att
det blir ofrånkomligt att bredda Blackebergsbacken vid getingmidjan, vid nr 1-5. En
breddning av vägen låter sig uppenbarligen bara göras genom att den gröna remsan norr
om vägen tas i anspråk. Det åir rimligt att tro att ca 5-10 meter kan tiinkas tas av gröna
remsan.

Eftersom vägen redan ligger nåira husen söder om Blackebergsbacken inser vi att det
således bara åir den smala dungen/remsan norr om vägen, mot radhusen, som finns
tillgringlig. Om vägen breddas kommer en ev. ny bebyggelse att hamna alldeles intilVpå
gangvägen och säedes också alldeles ftir niira de K-måirka radhusen (se mer om det
nedan).

5. Mer htinsyn måste tas till de K-mrirkta radhusen i Blaclceberg

Våra radhusen iir K-måirkla i den ntist högsta klassen, grönt. Våra fastigheter ingår i en
kulturhistoriskt våirdefirll miljö utpekad i Stockfiolms översiktsplan. Detta innebär at
såirskild håinsyn ska tas till såväl helhetsmiljön som de enskilda byggnadernas
kulturhistoriska viirde. T.ex. kräver alla yttre ftiriindringar bygglov. I programfdrslaget
har nåistan ingen hiinsyn tagits till radhusen och dess K-måirkning. Det är också värt att
notera att det i Blackeberg bara finns de radhus som BrfNio Ltingor äger, i öwigt är det
100 % flerfamiljshus.

De ftireslagna flerfamiljshusen på 4-6våningw, på den befintliga smala gröna remsan
mellan Blackebergsbacken och radhusen, skulle estetiskt "sfiinga igen" och ftirfirla
området på ett sätt som inte åir ftirsvarbart. Radhusens fina karaktiiristiska form och
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uttryck bör istället viimas och lyftas fram. Detta kan enkelt göras genom att den gröna

renlsan bevaras istiillet ftir att bebyggas. Till saken hör också att dungen anvåinds av både

ftirskolq skola, stavgångare och framftrallt av barnen i området.

Om en breddning av Blackebergbacken sker (vilket ftirefaller nödvåindigt; se ovan),

kommer den gröna remsan att bti iinnu mindre, vilket oclså bör leda till att nya

huskroppar inte rimligen kan byggas dåir.

Beslaivningar och illusffationer ger en illusion av att avståndet mellan den befintliga

bebyggelsen på Blackebergsvägen 1-5 och radhusen, och den planerade bebyggelsen

mi1emellan åir stöne åin i verkligheten. Radhusen skulle hamna i skuggan av de

ftireslagna husen och de nya husen skulle komma ftir nåira radhusen vilket inte alls tagits

håinsyn till i publicerat material.

Avståndet mellan huskropparna I och 2 på Blackebergsbacken iir ca 50 meter. Detta

avstånd motiverades då, nåir dessa hus byggdes, bl.a. av altdet var angeläget att den gröna

kil som går dåir mellan husen bevarades och inte tiipps igen (mer om det nedan)'

Den fdreslagna bebyggelsen på remsan skulle således komma att ligga mycket nåira den

befintliga tuan*UrUiggetsen tan 1950-talet. Denna befintliga bebyggelse med sin 50-

talssstruktur har ett synnerligen starkt uttryck och en mycket genomarbetad gestaltring.

Den nya fiireslagna bebyggelsen påverkar mycket negativt de befintliga radhusen. Dessa

skäl talar entydigt och med styrka ftir att ny bebyggelse inte bör planeras på göna

remsan.

Avstfurdet mellan Blackebergsbacken och brf:s tomtgrllns åir mindre än 50 meter. Brf:s

radhus i låingan nåirmast Blackergersbacken består av 10 små radhus. Husen åir bara ca 8

meter djupa. För lite håinsyn har tagits till de oliigenheter som de fiireslagna nya

flerfamiljshusen skulle medftira ft)r radhusen i form av skugga och insyn. Den

skugganalys som gjordes 2003 infttr planerandet av husen på Blackebergsbacken 1-5

visade att vfua tadhus skulle skuggas av de nya husen, under del av fuet. Redan då

poiingterade vi att skugguingen medfiirde oacceptabla stömingar ftir oss.

Även Låinsstyrelsen hade 2003 synpunkter på byggnationen på Blackebergsbacken 1-5,

bl.a. ifråga om avståndet mellan planerade hus och våra radhus. Liinsstyrelsens

bedömningar måste anses gälla forffarande.

Om ny bebyggelse åindå skulle planeras på göna remsan (vilket vi alltså inte tycker) vore

Ort nut*fig*r att bygga låga hus av villakaraktåir i en- eller tvåplan fdr att på så sätt fii en

mjuk och fpprtr O"år-gä"g,-..n också ftir att öka integrationen med Södra Äogby. Dessa

hus bör vurä a1 agande- eller bostadsrättstyp då det redan åir en överrepresentation av

hyreslägenheter i-Blackeberg. Ev. nya hus på remsan måste knyta an till den befintliga

radhusbebyggelsen i skala och uttryck.

Vad åir rimligt minimiavstånd till annan fastighetsägares tomtgråins, inom vilket det inte

år byggas?

w
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6. Eknlogiska intressen

Det tilltåinkta byggområdet åir också ftiremåI ftir ekologiska intressen som omnåimns i
programftirslaget, men har inte alls ffitt den uppmåirksamhet som frågan ftirtjåinar.

Obefintlig håinsyn tas till ekologiska inffessen som finns dåir etapp 3 planeras. De
negativa konsekvenserna ftir natur och miljö har i princip inte alls beaktats.
Vid de tidigare planer till byggnation låings Blackebergsbacken har djurens fria rörlighet i
de "gröna kilarna" längs Mtilaren varit högt våirderade, men har åindå inte alltid tillräckligt
respekterats i praktiken.

Det nuvarande släppet mellan hus I och 2 på Blackebergsbacken iir som sagt ca 50 meter
och tillkom bl.a. med håinsyn till den gröna kilen och djurens möjlighet att passera. Nu
aktuellt programftirslag med tre hus i dungen skulle tilppa till och stänga den passagen.
Det kan inte vara ftirsvarbart. Att håinvisatillatt det låimnas en öppning vid gångvägen
mot parkeringen på Holbergsgatan löser på intet sätt det nu beskriva problemet.

De gröna kilarna gör Stockholn som storstad unik i ett internationellt perspekfiv.
Trafikleder och bebyggelse har vuxit i en stjåimstnrktur ut från Stockhohns cenfrum' de
gröna kilarna åir den natur som bevarats mellan dessa områden. Genom kilstrukhren har
många av de boende i Stockholm ntira tillgang till natur ftir motion, rekreation och
naturupplevelser. Inom kilama ryms dessutom manga gfuiger höga kultw- och
naturvetenskapliga våirden. För att dessa våirden ska bevaras och kunna utvecklas laävs att
stnrkturen fredas fran ytterligare exploatering. Spridningskorridorer och våirdekåirnor som
den i Blackeberg behövs. Svaga låinkar som dessa bör snarare ftirstärkas iin byggas igen
och naggas i kanterna. Detta som en oerhört viktig del i arbetet med en hållbar
Stockhohnsregion.

Naggande i kanterna av stadens grönområden kan på sikt bli ftirödande ftir Stockholms
grönshuktur.

BRF IIIO LÄNGOR
STYRELSEN

Astrid Eklund
Ordftirande

Marika Lageruantz
Suppleant


