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Stadsbyggnadskontoret

Åskvädret 2 och Hammarbyhöjden 1:1, förslag 
till detaljplan för del av fastigheten vid 
Halmstadsvägen, 2015-18863 

Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat 
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.

Beslut
Skönhetsrådet tillstyrker de fyra lamellhusen i förslagets södra del 
och avstyrker bebyggelsen i kv. Åskvädret 2.

Ärendet
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag för ny bebyggelse 
längs Halmstadsvägen i Björkhagen. Syftet med planförslaget är att 
komplettera området med lägenheter i flerbostadshus samt att 
omvandla Halmstadsvägen till en mer stadsmässig gata med 
förbättrade förutsättningar för gångtrafik. Lokaler för 
centrumändamål möjliggörs i alla bottenvåningar för att skapa 
flexibilitet för framtida behov. Detaljplanen reglerar även 
karaktärsdrag i den tillkommande bebyggelsen, och värdefulla träd 
skyddas för att värna natur- och kulturvärden. Förslaget innebär 
uppförande av fyra lamellhus i fyra våningar på den södra sidan av 
Halmstadsvägen, samt två byggnader i fem till sju våningar på den 
norra sidan. På platsen för de senare står idag en före detta 
panncentral som föreslås rivas. Byggnaden uppfördes 1948 i 
samband med stadsdelen Björkhagens tillkomst och inrymde 
panncentral, livsmedelsbutik och tvättstuga. Idag har Svenska 
Bostäder en tvättstuga i byggnaden. 

Skönhetsrådet ställer sig mycket positivt till lamellhusen i förslagets 
södra del. Rådet anser att husen är väl inpassade och har en rimlig 
höjdsättning. Den smäckra utformningen knyter väl an till 
stadsdelen i material, skala och kvalitet, och blir en fin inramning 
av punkthusbebyggelsen på höjden. Rådet vill särskilt understryka 
hur välgörande det är att husbredden lyckats hållas nere till endast 
tio meter. De slutna hörnen är ett intressant grepp som skulle kunna 
tas tillvara ännu bättre om en butikslokal istället för en elnätscentral 
placerades i den hörndel som är synlig från Malmövägen. 
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De föreslagna byggnaderna på Halmstadsvägens norra sida anser 
rådet bör utgå. Gestaltningen ger ett splittrat intryck som är 
främmande för stadsdelen, dessutom är de föreslagna husen högre 
än befintlig byggnad vilket kommer att ge skuggeffekter och en 
mörkare miljö runtomkring. Det befintliga huset, som föreslås rivas, 
har varit en central del i stadsdelens tillkomst och det finns lokala 
initiativ och idéer om att utveckla den f.d. panncentralen till ett 
kulturhus. Skönhetsrådet anser att frågan om ett bevarande av 
byggnaden bör utredas eftersom den både representerar en viktig 
del av stadsdelens historia och att den som äldre byggnad möjliggör 
en hyresnivå för verksamheter som understödjer det stadsliv som 
planförfattaren efterfrågar. Det finns flera goda exempel på 
småindustri som idag inrymmer kulturverksamhet, exempelvis 
konsthall C i Hökarängen. 

I och med förslaget återaktualiseras också frågan om Björkhagens 
centrum, som idag saknar möteslokaler och samlingsplatser. Med 
tanke på att ytterligare bebyggelse planeras i Björkhagen efterfrågar 
Skönhetsrådet en sammantagen centrumanalys för stadsdelen.
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