
 

 1 
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    Stockholms Stadsbyggnadskontor 
    Registraturen  
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Sakägaryttrande över föreslagen detaljplan för kv. Van der Huff 8 m.fl.  
dnr: 2017-06896  
 
Detta yttrande har behandlats och antagits vid ett föreningsmöte den 22 oktober 2020. 
 
Bostadsrättsföreningen Metern är en ekonomisk förening som äger två fastigheter intill Helgalunden, 
Metern 9 och Vågskivan 18. Föreningen består av 279 bostadsrätter och cirka 390 boende, inklusive 
ett femtiotal barn. Föreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen med avseende på 
fastigheternas och lägenheternas värde. Värdet är inte bara ekonomiskt. Det innefattar även 
kulturhistoriska, sociala och kvalitativa aspekter. Vårt yttrande utgår från alla dessa värden samt från 
trafiksäkerhetsaspekter och hur föreningens byggnader samspelar med stadsdelen och närområdet. 
 
Inledningsvis vill vi framhålla det förvånande i att såväl stadsbyggnadskontorets dokument som 
materialet från det ansvariga arkitektkontoret underlåter att analysera hur den föreslagna nya 
byggnaden skulle påverka det blåklassade kvarteret Metern, som utgör en värdekärna i riksintresset. 
Fokus ligger i stället helt på skolbyggnaden med tillhörande gård och på Tjurbergsparken. Frånvaron 
av hänvisning till kvarteret Metern i planbeskrivningens andra stycke där kulturmiljön beskrivs är 
anmärkningsvärd. 
 
Efter en noggrann analys av samrådshandlingarna har vi kommit fram till att en nybyggnation på den 
föreslagna platsen är olämplig och oacceptabel. Bebyggelsen skulle medföra en så stor försämring i de 
avseenden som nämnts ovan att vi yrkar att det utsända förslaget till ny detaljplan dras tillbaka och att 
all vidare planering av byggnader i det aktuella området avbryts.   
 
Innehållsförteckning: 
 
(I vart och ett av de nedanstående kapitlen finns gråmarkerade sammanfattningar av våra synpunkter) 
 
Detaljplanens och byggnadsförslagets syfte    sid 2 
Risk för skador    sid 3 
Detaljplanens beskrivning av byggskedet   sid 3 
Detaljplanens trafikkonsekvenser    sid 4 
Parkeringsgarage    sid 6 
Detaljplanens konsekvenser för barn   sid 8  
Otrygghet och exploatering    sid 9 
Kvarteret Metern - värdekärna i riksintresset  sid 10 
Dagsljus     sid 17 
Illustrationsmaterialet    sid 18 
Tjurbergsparken    sid 18 
 
Bilaga: Dagsljusberäkning kvarteret Metern 2020-10-15 
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Detaljplanens och byggnadsförslagets syfte  
 
Det har skett en glidning av projektets antagna syfte från hur det beskrivs i det av 
stadsbyggnadsnämnden godkända start PM dat. 2017-11-14 till hur det beskrivs i förslaget till ny 
detaljplan.  
 
I Start-PM:et beskrivs syftet på följande sätt: 

"Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse på del av fastigheten Södermalm 9:1, del av 
Tjurbergsparken. Planarbetet syftar även till att stärka Tjurbergsparkens funktion, kopplingar, 
trygghet, tillgänglighet och publika funktion. Vidare ska planen värna de höga kulturvärden som 
området har samt säkerställa skolverksamhetens funktion på fastigheten van der Huff 8.  

Föreslagen bebyggelse innebär nya bostäder i ett centralt och kollektivtrafiknära läge och ett nytt 
parkeringsgarage som ger förutsättningar att kunna freda skolgården från parkering och istället 
tillskapa nya gröna ytor. Tjurbergsparken har ett relativt lågt besökstryck och vissa trygghets- och 
tillgänglighetsproblem kan konstateras. Området har utvecklingspotential där kopplingarna och 
tillgängligheten till Tjurbergsparken med fördel kan stärkas samt parken ytterligare förädlas. 
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att bostadsbebyggelse på platsen kan prövas i en planprocess, 
men att platsen är komplex och att det krävs stor hänsyn och anpassning till platsens förutsättningar." 
(Markeringen med understrykning är vår) 

Det i planförslaget nu formulerade syftet lyder: 

"Planens syfte är att skapa förutsättningar för ett bostadshus längs med Helgagatan på Södermalm 
och att möjliggöra att skolgården underbyggs med parkeringsgarage och lokaler för förskola och 
centrumanvändning. Planens syfte är också att utveckla funktionerna i området runt Tjurbergsparken 
för att platsen ska bli mer levande och befolkad, bland annat genom att möjliggöra att befintlig mur 
kan ersättas med en fasad med fönster mot parken." (Markeringen med understrykning är vår.) 

Vi konstaterar att: 

1 - Syftet med parkeringsgaraget var ursprungligen att ersätta de nuvarande parkeringsplatserna på 
skolgården för att kunna skapa en grön gård efter sprängnings- och övriga byggnadsarbeten. Syftet var 
inte att som i planförslaget förse området med ett kommersiellt parkeringsgarage. Vi utvecklar vårt 
resonemang under rubriken " Parkeringsgarage ".  

2 - Det ursprungliga syftet var inte heller att skapa ytor för andra kommersiella aktiviteter och 
förskoleverksamhet under skolgården vilket nu ingår i detaljplanens beskrivning. Gården kommer inte 
att återställas fullt ut som skolgård utan får en rad andra funktioner sammanhörande med de nya 
verksamheterna. Vårt resonemang utvecklas under rubriken "Parkeringsgarage". 

3 - För att motivera den exploatering som föreslås används återkommande hänvisningar till s.k. 
"trygghetsproblem". I stadsbyggnadskontorets Start-PM skrivs: "Tjurbergsparken har ett relativt lågt 
besökstryck och vissa trygghets- och tillgänglighetsproblem kan konstateras". och vidare står att  
"Planens syfte är också att utveckla funktionerna i området runt Tjurbergsparken för att platsen ska 
bli mer levande och befolkad". 
 
Vi boende runt parken känner inte igen denna trygghetsproblematik och påpekade tidigt för 
stadsbyggnadskontoret (telefonsamtal med ansvarig handläggare 14 februari 2019) det märkliga i att 
vår påstådda otrygghet tas som skäl för att bebygga delar av parken. Beskedet från 
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stadsbyggnadskontoret var att frågan skulle utredas. Vi konstaterar att så inte skett och att den 
subjektiva, negativa bedömningen har fått leva vidare och fortfarande anges som skäl för 
exploateringen. Vi utvecklar detta under rubriken "Otrygghet och exploatering".  

- Vi konstaterar att syftet med projektet har förändrats i flera avseenden jämfört med det underlag som 
stadsbyggnadsnämnden hade att tillgå då den fattade sitt beslut om att ett planarbete skulle inledas.  

Risk för skador 

I den geotekniska undersökningen konstateras att det finns risk för sättningar och sättningsskador i 
området kring det planerade huset. Denna bedömning kommer inte som någon överraskning för vår 
del. Vi har redan, antagligen på grund av den trafik som passerar på Helgagatan idag, råkat ut för 
sättningsskador i den östra gaveln.  

Vi ser flera stora risker i projektet: 1) under själva byggtiden med stora sprängningsarbeten på mycket 
nära avstånd till vår fastighet och den ofrånkomliga tunga byggtrafiken som den uppbyggda 
terrasserade Helgagatan ej är dimensionerad för samt 2) risker i samband med den dagliga 
transporttrafiken som kommer att ske till den färdigställda fastigheten på den smala, enkelriktade 
gatan. 

Under kapitel 6.3 i den geotekniska undersökningen framhålls att riskanalys för omgivningspåverkan 
bör upprättas. I planförslaget anges att störningar under byggtid ej hanteras i planen. För tydlighetens 
skull vill vi påpeka att vår oro alltså inte bara gäller tillfälliga störningars hanterande under byggtiden 
utan även risken för permanenta skador på våra fastigheter och risken för personskador som kan 
inträffa över tid om planen genomförs.  

Enligt vår mening är det inte rimligt att godkänna en detaljplan där det ges rätt till byggnation som 
medför stor risk att fysiskt skada en näraliggande blåklassad byggnad, som dessutom kräver extra 
hänsyn på grund av dess status som värdekärna i riksintresset  Vi vill påpeka att i den kulturhistoriska 
konsekvensanalysen som ingår i samrådshandlingarna framhålls på sid 17 samma farhåga: 
 
"När det gäller skolbyggnaden, gymnastikbyggnaden och byggnaderna i kvarteret Metern 
(riksintressets värdekärna) är det mycket viktigt att vibrationsnivåerna hålls under en nivå som kan 
riskera skador på konstruktioner och utsmyckningar. För att säkerställa detta krävs att 
vibrationskontrollen under byggproduktionen särskilt anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen såväl inom- som utanför planområdet. "  

- Vi anser att innan detaljplanen beslutas måste det utredas om det är lämpligt att utföra massivt 
sprängningsarbete på mindre än 15 meters avstånd från kvarteret Metern. Är det ens möjligt att utföra 
sprängningar utan skada på denna blåklassade byggnad?  
 
-Vi anser vidare att innan detaljplanen beslutas måste en kompletterande geoteknisk undersökning 
göras som fastställer om Helgagatans södra terrassdel överhuvudtaget klarar tyngden av tung 
byggtrafik. 

Detaljplanens beskrivning av byggskedet. 

I trafikutredningen som ingår i samrådshandlingarna och i detaljplaneförslaget föreslås att 
byggområdet ska ha två entreér, en i norr mot kyrkan och en i söder mitt i parkentréns öst-västliga 
gångväg. Den södra entrén föreslås användas för byggtrafik och för hämtning av sprängmassorna. 
Byggområdet föreslås även ta i anspråk del av gatan framför kvarteret Metern samt parkområdet vid 
trapporna ned till busshållplatsen vid Ringvägen och gångvägens början.  



 

 4 

 
Vi motsätter oss denna södra byggområdesentré. Denna skulle innebära att all byggtrafik skulle 
passera nära förbi den portal som utgör entrén till våra bostäder. Byggtrafiken skulle ta sig fram på 
Helgagatan som redan idag är så smal att transportbilar och sopbilar vanligen väljer att backa till 
angöringspunkterna intill vår fastighet. Som vi påpekat i det föregående avsnittet är vi oroade för 
södra Helgagatans hållfasthet för denna påfrestning. Vi är också oroade för olycksfallsrisker på grund 
av den ökade trafik som kommer att uppstå. I bostadsrättsföreningen Metern bor cirka 390 personer 
varav ca 50 är barn mellan 3 och 15 år. De boende passerar varje dag genom vår portal och vidare ner 
genom parken mot Skanstull och Ringens köpcentrum eller norrut mot kyrkan.  
 
Portalen nyttjas också av ambulans och färdtjänst, liksom av brandförsvaret. Vid portalen stannar 
flyttbilar, taxibilar och budbilar. Portalen utgör den enda möjligheten för de boende i kvarteret att 
komma ut på gatan med cyklar, rollator, barnvagnar etc. Vi är djupt oroade över de olycksrisker som 
kommer att uppstå om byggplanerna förverkligas med föreslagen södra byggentré. 

Utöver problemen kring byggtrafik och kvarteret Meterns isolering under byggnadstiden (kommer vi 
ha någon säker och tillgänglig entré till vårt kvarter?) kommer hela parkens plana övre delar stängas 
av för mycket lång tid (2 år?) eftersom byggområdet hamnar mitt i parkentrén. Detta innebär att 
vägarna till kollektivtrafik och social service samt det kommersiella centrumet i Ringen skärs av för en 
stor del av de boende i hela det kringliggande området.  

- Vi anser det helt orimligt med en byggområdesentré i söder. 

Detaljplanens trafikkonsekvenser 
 

 

Trafikutredningen, stadsbyggnadskontoret och Olov Lindgren AB verkar inte ha förstått vad det 
innebär att Metern är ett storgårdskvarter med 15 entréer som alla vetter in mot gården. Den enda ut- 
och infarten är genom portalen vid Helgagatan 36. Att placera en lastzon för tunga transporter mitt 
framför entrén är mot bakgrund av detta ett mycket dåligt och farligt förslag.  
 
I trafikutredningen noteras att det skall tillses att tunga transporter kan vända i 90-graders svängarna 
på Helgagatan. Renhållningsfordonen som tar hand om grovsopor/glas från kvarteret Meterns 
avfallsutrymmen vid Assessorsgatan 9 angör i dag ibland dessa utrymmen genom backning. 
Returpappersfordonen backar ofta från Allhelgonagatan till portalen vid Helgagatan 36. Det mobila 
sopsugsfordonet backar upp mot anslutningspunkten mitt emot rampen upp till skolgården och det 

utfart 80-100 bilar-
död vinkel 

2 huvudentréer + lastzon  
 svängradie för snäv för 

föreslagen vägbredd och 
leveranstrafik 
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händer ofta att större fordon backar med leveranser upp mot Meterns portal bl.a. på grund av de 
besvärliga trånga svängarna på södra Helgagatan.  

 
 
Illustrationen ovan visar att kraven på svängutrymme för renhållningsfordon och andra leveranser (de 
blå/grå T-symbolerna) ej uppfylls på Helgagatan söder om kvarteret Metern. Det bör noteras att det är 
gatubredden utan parkerade bilar som visas. Inte ens då uppfylls Stockholms stads krav på 
framkomlighet vid bl.a. avfallshämtning. Gatan framför det föreslagna huset skulle behöva breddas 2 
meter för att svepradier inte ska kollidera med fotgängare på den föreslagna nya trottoaren mitt 
framför parkentrén och trappan ner till Ringvägen. 

Det föreslagna huset kommer att ha dagliga leveranser till förskolans kök etc., ett gym får dagliga 
leveranser till sitt café och sportförsäljning och inte minst kommer restaurangerna att ha dagliga 
leveranser av livsmedel. Bostadshuset ihop med verksamheterna kommer vidare att ha 
avfallshämtning flera gånger i veckan. Denna trafik som dessutom riskerar att ibland ske med 
backning finns inte nämnd alls i förslaget till detaljplan. Sammantaget innebär allt som nämnts ovan 
att det kommer att finnas stor risk för trafikolyckor. 

- Det är ytterst olämpligt att placera huvudentrén till det nya huset och en lastzon för leveranser och 
avfallshämtning mittemot Meterns portal. Risken för trafikkaos och olyckor är mycket stor.  

 Leverans av matkassar med Bring - backar in på Helgagatan. 

De trafikproblem som vi har påtalat ovan förvärras av förslaget att förlägga in- och utfarten till det nya 
garaget mitt i en gatukorsning som i dagsläget passeras av bl.a. gående och cyklande från Metern. 
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Igen, vi är 390 personer, varav många barn, som rör oss in och ut genom vår fastighets portal och 
många tar sig norrut. Totalt i området Helgalunden är det givetvis ännu fler människor som passerar 
denna korsning. Dessa barn och vuxna skulle hamna mitt i "döda vinkeln" snett bakom bilarna som tar 
sig ur garaget.  

Som om inte denna ström av oskyddade trafikanter räcker föreslås det i detaljplanen dessutom en 
förskola för 70 barn i den önskade nya bebyggelsen med entré från Helgagatan. Detta kommer att öka 
antalet oskyddade trafikanter ännu mer. Minst 120 barn kommer 2 gånger varje dag att passera denna 
"döda vinkel" vid garageentrén. Detta har inte uppmärksammats i vare sig trafikutredningen eller 
barnkonsekvensanalysen. Den idag svängda nedfarten från gården är en av de fina inslagen i 
gestaltningen av skolanläggningen. Svängen möjliggör att utfarten dras bort från gathörnet samtidigt 
som rörelsen gör att bilarna tvingas sakta ned farten. Det är olyckligt att denna omtanke i arkitekturen 
förvanskas så grovt i förslaget till detaljplan.  

- Trafiklösningen med lastzonsplacering/entréplacering nära en garageutfart är farlig och oacceptabel 
Garageutfarten är en dödsfälla för oskyddade trafikanter i döda vinkeln. 

- Helgagatan kan ej användas som angöringsväg för de transporter som det föreslagna huset genererar. 

(Att barnkonsekvensanalysen helt saknar resonemang om barnens trafikmiljö tas upp under rubrik 
"Detaljplanens konsekvenser för barn".) 

Parkeringsgarage 

Inledningsvis noterade vi att en del av syftet med planen såsom beskrivet i stadsbyggnadskontorets 
Start-PM var att "freda skolgården från parkering och istället tillskapa nya gröna ytor " har glidit 
över till "att möjliggöra att skolgården underbyggs med parkeringsgarage". Under rubriken 
"Detaljplanens trafikkonsekvenser" behandlar vi de olycksrisker som det planerade garaget kommer 
att medföra, oavsett om förskolan kommer till stånd eller ej. 
 
Ingen har tvingat byggherren Olov Lindgren AB att anlägga parkering på skolgården. Men eftersom 
det är en bra inkomstkälla är det förståeligt att skolgården utnyttjats för detta ändamål i stället för att 
utveckla den idag befintliga gröna delen av skolgården. (Månadskostnaden för p-platserna är idag 739 
kr och för garageparkering i området ca 3000 kr). I trafikutredningen som ingår i samrådshandlingarna 
anger fastighetsägaren att de inte har något behov av parkering för personalen i skolan. Dagens 
parkering på gården (50 platser) är alltså kommersiell till 100% och har ingenting med 
skolverksamheten att göra.  

Skolgården har idag en grön yta i form av en gräsmatta och häck som upptar ca 1100 kvm. 
Knappast en inspirerande skolgård, men inget hindrar att den utlovade fina parken anläggs på 
skolgården redan idag utan nybyggnation. I förslaget till detaljplan är föreslaget en yta om 
högt räknat 900 kvm för den "gröna skolgården", alltså en minskning jämfört med nuvarande 
1100 kvm. Enligt förslaget ska skolgården bebyggas med hus, lanterniner, skärmtak och 
ramper. Detta är bl.a. en följd av att man ska ha lokaler för diverse aktiviteter i utrymmen 
under jord, däribland en förskola. En särskild förskolegård ska instängslas och därmed 
undantas från allmänhetens tillgång. 
 
Vi tror att ett Start-PM för detaljplanearbete inte skulle ha godkänts av 
stadsbyggnadsnämnden ifall syftet beskrivits som följer: för att kunna uppföra ett bostadshus 
med 65 lägenheter skulle ett parkeringsgarage för södra Södermalm skapas, den gröna delen 
av skolgården minskas och en stor del av den angränsande offentliga parkmarken tas i anspråk 
och privatiseras. Men det är så detaljplaneförslaget ser ut. 
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Om staden anser det önskvärt att genom omfattande sprängningsarbete skapa ett nytt parkeringsgarage 
i innerstan ifrågasätter vi det lämpliga i att för ändamålet välja en plats mellan tre blåklassade 
byggnader, varav kvarteret Metern dessutom är klassad som värdekärna för riksintresset. Är det 
lämpligt att skapa detta parkeringsgarage genom att spränga ut berget och riskera att skada de 
omgivande blåklassade byggnaderna? Är det lämpligt att skapa en livsfarlig trafiksituation på de smala 
gatorna med utfart rakt i gathörn med döda vinklar och därtill öka barnantalet bland de oskyddade 
trafikanterna med en ny förskola bredvid garaget? Detta är anmärkningsvärt då parkeringsgaraget till 
största delen saknar relation till den föreslagna bebyggelsens behov.  
 
Svaret är nej - detta är inte rimligt. 

- Vi anser att det är olämpligt att spränga in ett parkeringsgarage i Helgalunden, ett område med stort 
värde för vårt gemensamma kulturarv. Placeringen är dessutom olämplig på grund av att området 
saknar koppling till stadens trafikflöden eftersom det består av enkelriktade gator och ingen 
genomfartstrafik är möjlig. 

Idag finns 50 p-platser på gården medan det i det föreslagna garaget är inritat 73 platser. I 
detaljplanbeskrivningen anges stadens parkeringskrav totalt för verksamhet och boende till 25 platser. 
Då återstår 48 platser till salu. Det kan noteras att på Olof Lindgrens hemsida 2020-10-09 anges att det 
ska bli 100 p-platser. Det kan dessutom noteras att planmåttet för garaget verkar vara förberett för att 
utöka antalet garageplatser med ytterligare 29 platser till de 100 som Olof Lindgren anger på sin 
hemsida, ifall den planerade ljusgården ner till förskola och gym inte genomförs enligt planen. Denna 
möjlighet skulle då öka trafikbelastningen i det kringliggande området ytterligare.  

- Vi anser att i syfte att reglera trafikbelastningen i området och säkerställa trafiksäkerheten bör 
parkeringshusets kapacitet inte tillåtas överstiga parkeringsnormen för eventuellt tillkommande 
bebyggelse.  

 

 

Garageplanen medger enkelt 100 parkeringsplatser utan större 
programändring. Den röda rektangeln ovan är den yta en ytterligare p-
rad skulle uppta och den passar exakt in i planen där bla lanterninen är 
placerad. Den kommersiella delen av parkeringsgaraget upptar alltså 
en betydande del av programmet. 
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I förslaget är den gröna parkdelen av skolgården 200 kvm mindre än idag trots att meningen enligt 
Start-PM var att skapa en grön skolgård/park tillgänglig för hela området. 

 

Dagens utbredning av skolgårdens gröna ytor. Notera att träden till vänster på gården försvinner 
och ej ersätts. 

Detaljplanens konsekvenser för barn  

Samrådsdokumentet "Barnkonsekvensanalys" (BKA) innehåller en översikt som begränsas till att 
gälla planritningarna för förslaget.  Det finns inga reflektioner om hur barnens liv, hälsa, rörelser och 
säkerhet ser ut i området, varken i nuläget eller efter förslagets genomförande. Därför går det inte att 
på grundval av samrådsdokumentet göra en seriös bedömning av vilka effekter de föreslagna 
förändringarna skulle få för barn som bor eller vistas i området.  

Vi ser oss därför nödgade att begära en komplettering av BKA.  

I vår förening bor fler än 50 barn i åldrarna 3-15 år som dagligen rör sig i området och som skulle 
drabbas negativt av den planerade bebyggelsen. I området Helgalunden bor givetvis betydligt fler 
barn. Konsekvenserna av de föreslagna ändringarna i form av en ny, farlig trafiksituation skulle 
självklart även drabba förskolans barn i lika stor grad, vilket inte heller nämns alls i 
samrådsdokumentet.  Vi har redan beskrivit trafikproblematiken under rubriken Projektets 
trafikkonsekvenser. Här tar vi därför enbart upp parkens påverkan på barnens vardag och hur den 
skulle förändras om planförslaget går igenom.  

I BKA beaktas enbart själva planförslaget och inte hur förändringarna påverkar omgivningen. 
Utgångsläget, hur förhållandena på platsen är beskaffade i barnens perspektiv, berörs inte. Var bor 
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barnen som berörs? Hur ser barnens rörelser mellan skola och fritids ut i området? Om inte 
utgångsläget redovisas, går det givetvis inte att dra någon slutsats ifall planförslaget utgör en 
förbättring eller försämring. Undantaget är att det påstås föreligga "otrygghet" i parken. Detta 
påstående beläggs ej. 

Hur använder barn i området idag den del som kommer bebyggas? Den plana upphöjda delen av 
parken mot den västervända muren är den enda delen som är solbelyst och varm långt in på 
sensommarkvällarna. Här samlas gärna både barn och de unga vuxna, både från skolan och från kv. 
Metern. Här går det att vara ifred men ändå nära vuxna som rör sig på gatan nedanför. Denna typ av 
platser där det går att vara lite bredvid men ändå känna trygghet genom vuxna som rör sig på avstånd 
är karaktäristiskt för hela Tjurbergsparken men i synnerhet för den delen som nu planläggs för 
bebyggelse. Det är en stor förlust att denna del föreslås försvinna. Just unga vuxna, och särskilt unga 
vuxna tjejer, är den barngrupp som är minst tillgodosedd med välkomnande platser i samhället. Det 
finns fler platser av det slaget i parken. Den övre gångvägens sittbänkar fungerar på samma sätt. I 
förslaget kommer hela väggen glasas upp. Detta är olyckligt eftersom dessa platser då försvinner. Det 
är önskvärt att lämna större partier med enbart vägg där sittbänkar kan placeras. 

I samrådsdokumentets barnkonsekvensanalys noteras en oro för kaos i det nya bostadshusets portik på 
morgnarna mellan människor med barnvagnar och cyklar samt sophämtare. Det kommenteras däremot 
inte att lastzonen för renhållningsfordon och tunga transporter till t.ex. restaurangen är placerad mitt 
framför entrén till förskolan och huset samt mittemot den portal som markerar huvudingången till 
kvarteret Metern. Detta är en av flera allvarliga brister i analysen av konsekvenserna för barnen. 

Det framhävs i BKA att i stället för den nuvarande hårdgjorda skolgården kommer en ny attraktiv, 
grön miljö att skapas. Men detta är en oriktig beskrivning. Skolgården är i dag inte helt hårdgjord och 
det grönområde som nu finns på skolgården kommer att bli 200 kvm mindre om förslaget genomförs. 
(Detta beskrivs i detalj under rubriken "Parkeringshus".) 

I BKA skrivs om alla träd som kommer att bevaras och planteras och ge barnen en ännu grönare miljö 
men konsekvensen är enligt materialet tvärtom. Mycket stora gröna värden försvinner. De stora gamla 
kastanjeträden på skolgården kommer att huggas ned, liksom den stora almen vid parkentrén mot 
Helgagatan. All grönska som finns på den del av planområdet som ska bebyggas försvinner och även 
all grönska i den övre delen av parken där marken sänks.  

- Vi anser att BKA brister i beskrivningen av hur barn använder området i dag och hur de kommer att 
påverkas av den föreslagna planen. Analysen har inte uppmärksammat att grönytan på skolgården 
kommer att minska efter detaljplanens genomförande och utredningens slutsats blir därför 
vilseledande. Dessutom saknas i utredningen helt analys av trafiksituationen.  

Otrygghet och exploatering 
 
I Olov Lindgren AB:s ansökan 2017 om markanvisning för att bygga i Tjurbergsparken påstods, utan 
belägg, att det finns trygghetsproblem i parken. Detta påstående har sedan förts vidare till en rad olika 
dokument, däribland från stadsbyggnadskontoret, fortfarande utan att belägg i form av fakta har 
redovisats.  
På barnkonsekvensanalysens tre sidor, skrivs "öka social närvaro" 4 ggr, "öka trygghet" 2 ggr, "bus 
och klotter" 3 ggr och att man skall "stävja buset " 1 ggr men ingenstans ett ord om vad man grundar 
dessa upprepade formuleringar på.  

Enligt vår mening är det anmärkningsvärt att i stadens dokument beskriva parken på detta sätt och 
ange oro som orsak till exploatering av parken och rivning av skolgårdsmuren. Vi vill påstå att 
Tjurbergsparken sannolikt upplevs som mindre otrygg än många andra parker i Stockholm, eftersom 
den utgör ett huvudstråk för många människor som ska till T-banan och andra kommunikationer vid 
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Skanstull eller till Ringens köpcentrum. Dessutom vandrar många hundägare genom parken även sent 
på kvällen.  

Vi anser det helt befängt att ett av syftena med den föreslagna detaljplanen sägs vara att motverka 
denna ”otrygghet”. Vi är medvetna om att det förekommer en del narkotika och alkoholintag i 
Tjurbergsparken främst i de nedre östra delarna mot Ringen och på sommarmorgnar sover en del 
uteliggare ruset av sig på någon av parkens slänter. Liknande problem finns i många av Stockholms 
parker. Men vi tror inte att man kan bygga bort problemen och vi som bor i brf Metern har inte hört 
talas om att någon har blivit ansatt av dessa mer eller mindre utslagna människor. Enligt vårt 
försäkringsbolag har vi lägre frekvens av inbrott här än i övriga centrala Stockholm. Vi är inte mer 
otrygga här än någon annanstans i Stockholm. (senast undersökt i Stockholms Stads 
Trygghetsbarometer 2020)  

Vi har kunnat konstatera att ungefär samtidigt som Olov Lindgren AB lämnade in sin ansökan om 
exploateringstillstånd upphörde företaget att sanera muren runt skolgården från klotter. Resultatet har 
självklart blivit att den nu ser värre ut än på många år och gör att parken kan upplevas som sliten trots 
den fina grönskan. Det är ett känt faktum att miljöer som drabbas av återkommande, kraftig 
nedklottring som följd även kan få sociala problem. Det ligger nära till hands att fråga sig om det finns 
ett samband mellan företagets önskan att få exploatera den park de beskriver som präglad av otrygghet 
och den uteblivna klottersaneringen de senaste åren.  

Vi anser att det är centralt att alla fastighetsägare i området solidariskt vidtar åtgärder mot klotter. 
Detta gäller självklart inte minst Olov Lindgren AB som har ansvar inte bara för skolbyggnaderna utan 
även för utsidan av muren runt skolgården.  

             

Vildvin fungerar bra mot klotter.                         Varför har ingen frågat oss barn i Metern? Vi leker i parken, vi går och 
                      cyklar på gatorna!  

- I stadsbyggnadskontorets barnkonsekvensanalys dras slutsatser om den s.k. otryggheten i 
Tjurbergsparken utan att dessa är baserade på något redovisat faktaunderlag. Detta är allvarligt 
eftersom den påstådda otryggheten används som ett huvudargument för många delar av den föreslagna 
exploateringen. 

Kvarteret Metern - värdekärna i riksintresset 

Som vi inlett vårt yttrande med att tydliggöra är vi helt emot att det i detaljplanen föreslagna huset 
byggs överhuvudtaget, inte på grund av utseende eller någon annan yttre estetisk preferens utan för hur 
byggnaden påverkar negativt med sin närvaro på platsen och med de konsekvenser byggnaden ger 
upphov till i hela området. Byggnaden är en murbräcka rakt in vårt gemensamma kulturarv som 
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brutalt skär av läsbarheten i ett av Stockholms bevarade sammanhang från en mycket speciell period 
från början av förra seklet. Stadsplanens tillkomst kring år 1913 och kvarterens uppförande under åren 
1925-1930 är en period som både inbegriper första världskriget och tiden efter kriget. Planen och 
bostadskvarterens arkitektur formades utifrån tankar om hur en bättre värld skulle kunna gestaltas. 
Denna diskussion var internationell och området bla kring Helgalunden var ett resultat av dessa tankar 
i dess svenska tolkning. P.O. Hallmans humanistiska stadsplaner inspirerades efter österrikaren 
Camillo Sittes ideal att istället för att med dynamit planspränga marken skulle den lokala topografin få 
synas, de individuella variationerna i landskapet var viktig och man föredrog att låta marken under 
staden skymta fram i naturliga gårdar och parker och att öppna upp för ljus och frisk luft istället för att 
stänga in människor i trånga kvarter med mörka gårdar. Stockholm som urbaniserats i rasande takt 
med dynamitens hjälp behövde dessa alternativa tankar och bland annat här kring Helgalunden fick 
PO Hallman genomföra en stadsplan efter detta nya ideal som fortfarande är intakt. 

I samrådsdokumentets kulturmiljöanalys hävdas att mycket lite av Hallmans plan för Helgalunden 
kom att genomföras. Vi ifrågasätter den bedömningen. Essensen i Hallmans stadsplan är utförd 
nämligen följsamheten med topografin, metoden att med medvet brutna siktlinjer variera upplevelsen 
och skalan i staden samt att med noggrant inplanerade betydelsefulla byggnader (t.ex. kyrkan och 
skolan) variera och berika staden.  

             

 
Kvarteret Metern planerades mitt i efterkrigstidens bostadskris med spekulationsbyggen och 
ockerhyror, en kris som utgjorde grunden för bildandet av HSB år 1923. Tanken var att ge 
organisationer och kommuner möjlighet till resonabla banklån och ge kunskapsstöd till kommuner och 
kooperativ för hur mark skulle kunna säljas till gemensam byggnation med mål att få bra kvalitet till 
överkomliga hyror. Ett tema inte allt för okänt i våra dagar och inte minst en anledning att fördjupa sig 
i anledningen till varför kv Metern är klassad som värdekärna för riksintresset.  

Det är därför ett ironiskt skämt att just kv Metern skall stängas in och skärmas av från sitt 
sammanhang av just dagens motsvarighet till ett med dynamit plansprängd och nedtryckt 
bostadsblock. Den föreslagna byggnaden bryter mot allt i Hallmans planeringstankar såsom följsamhet 
till topografi, de mjukt komponerade gatulinjerna. Byggnaden kommer även att dominera över de 
medvetet placerade allmänna viktiga byggnaderna (kyrkan och skolan) samt stänga rörelsen och 
dynamiken i hela området. 
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Utblickar av betydelse för förståelsen av kulturmiljön 

Den kulturhistoriska konsekvensanalysen ägnas till övervägande del åt att diskutera Hedqvists tanke 
med skolbyggnaden och hur det föreslagna bostadshuset relaterar till denna. Hur det föreslagna 
bostadshuset relaterar till den övriga blåklassade omgivningen, kvarteret Metern och kyrkan, och till 
P.O. Hallmans stadsplan och dennes resonemang om siktlinjer och utblickar saknas helt. När det gäller 
utblickar hänvisas till landskapsanalysens urval som är gjort med helt annan utgångspunkt. 
Landskapsanalysen relaterar således inte till hur de blåklassade kvarteren förhåller sig till varandra. 
Vyn från Helgalunden tas upp i den kulturhistoriska konsekvensanalysen, men går ej att bedöma 
närmre då bildmontaget visar motivet under lövbärande säsong med träd i fonden. För oss verkar det 
som om man härigenom har försökt dölja hur den nya byggnaden kommer att te sig och påverka 
omgivningen. Den relevanta vinkeln borde kanske snarare vara från kyrkbacken där kyrkobesökarna 
kommer ut efter gudstjänsten och bilden borde givetvis vara tagen under en tid då träden saknar löv. 
 
Bilden nedan till höger finns i den kulturhistoriska konsekvensanalysen sid 10. Bildvinkeln är vald med betraktaren ståendes 
i grässlänten bakom rabatten. Vi anser att bildvinkeln från tex. kyrkbacken eller från en av gångarna där människor rör sig är 
mer relevant. Givetvis under ej lövbärande säsong.  
 

 

 

Illustrationen ovan från samrådshandlingen sid 27 ger en vilseledande bild av höjderna. Takfoten på 
5:e våningen på det föreslagna huset kommer ligga minst 60 cm över takfoten på kv. Metern. I 
illustrationen ovan ligger istället det föreslagna husets takfot en bra bit under kv. Meterns takfot. I 
bilden visas träd som avses fällas samt träd på terrassbjälklaget som ej kommer kunna växa där och 
träd vid utfart som ej kan stå där pga skymd sikt vid garageutfart. Vi anser att bilden måste korrigeras.  
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För att förstå hur den föreslagna byggnadens volym verkligen kommer att te sig i förhållande till sin 
omgivning har vi här förstorat upp de minimala illustrationer som bifogats i materialet i den 
kulturhistoriska konsekvensanalysen. Här nedan syns det tydligt hur mycket den föreslagna 
byggnaden dominerar över både kvarteret Metern och skolan. 

.

 

 

Hur byggnadshöjden med 7 våningar och betydligt högre takfot i de lägre delarna än alla de 
omgivande byggnaderna ter sig ihop med omgivningen är inte tillfredställande redovisat. En 
exploatering i ett område med denna kulturhistoriska och arkitektoniska betydelse kräver en betydligt 
mer seriös redovisning.  

Respektavstånd: 

För området kring Allhelgonakyrkan, kvarteret Metern och skolan är sammanhanget mellan 
byggnaderna en del av det som utgör förutsättningen för läsbarheten. Det konstateras i underlaget att 
även Tjurbergsparken med dess detaljer och trappanläggningar idag självklart borde ha markerats in i 
samma skydd men inget hindrar att denna värdering av parkens kvalitéer görs idag. Inom kulturanalys 
används ibland begreppet "respektavstånd". Ifall respektavståndet överträds, som vi menar att den 
föreslagna byggnaden gör, sker en betydande negativ påverkan på de blåklassade byggnaderna, 
däribland kv. Metern. 
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Ett konkret exempel: 
 
Det kommer inte längre vara möjligt att stå på skolgården vänd mot väster mot kv. Metern och ens se 
kvarteret längre, än mindre uppfatta den historiska glidningen från det tidiga 20-talets 
bostadsarkitektur till 30-talets skolarkitektur. Platsen och utvecklingen kan inte längre avläsas. Den 
föreslagna byggnaden håller framförallt inget respektavstånd till kv. Metern som helt döljs och tappar 
sitt sammanhang. 

 

Ytterligare ett exempel: 
 
Om vi istället utgår från insidan av kv. Metern och blicken ut ur kvarteret har upplevelsen och 
förståelsen inifrån kvarteret helt negligerats. I samrådsmaterialets kulturmiljöanalys nämns att den 
medvetna gestaltningen i utblicken från Metern skulle vara teoretisk och inte kunna förstås och 
upplevas idag. Detta är förbluffande fel. Citat från Kulturmiljöanalysen sid 15: 
 
"Utblicken, som var tänkt att ske genom slitsen i det i övrigt täta gårdskvarteret Metern, är redan idag 
svårbegriplig för den som inte har kännedom om de äldre stadsplanerna för området, varför den 
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nya byggnaden i detta hänseende inte kommer att ha någon större inverkan på områdets 
kulturvärden." 
 
En viktig aspekt när kvarteret Metern utformades av arkitekterna Sven Wallander och Sten Westholm 
var att man i slitsen, dvs. genom portalen, skulle kunna blicka ut mot något med stor betydelse. Om 
detta på 20-talet var någon planerad monumental byggnad så hade detta motiv 10 år senare ersatts av 
den på 30-talet viktiga öppenheten, ljuset och den fria himmeln.  
 
Mitt i denna arkitektoniskt gestaltade utblick planerar man nu att brutalt resa upp en husvägg som skär 
av all kontakt mellan Meterns högst medvetet gestaltade gröna gård och dess omvärld och därmed 
förstöra en av grundtankarna i arkitekternas vision av kvarteret. Att i illustrationerna till förslaget 
enbart visa själva öppningen i portalen hårt beskuren är direkt missvisande. 
 
Hela gestaltningen av kvarteret Metern bygger på att den kringbyggda slutna gården knäcker och byter 
riktningar men öppnar sig i hörnet där blicken ut mot parken och himmeln är huvudmotivet. Denna 
utformning är helt i enlighet med tidens lek med vinklar och regisserade överraskningar. Att detta 
motiv skulle vara svårbegripligt - är en omöjlig slutsats. Att motivet kommer att förstöras för all 
framtid om det föreslagna huset kommer till stånd står utom allt tvivel.  
 

           
Modellfotografiet till vänster ovan visar hur den föreslagna byggnaden helt stänger av gårdens medvetet gestaltade öppning 
och portal och utblick mot skola och park. Kv. Meterns arkitektoniska gestaltning tappar sitt sammanhang och går ej längre 
att förstå. 

       
De tre bilderna ovan visar ingången till kvarteret Metern i nuläget. I den kulturhistoriska konsekvensanalysen konstateras att 
den föreslagna byggnaden kommer placeras mitt för kv. Metern och att detta ses som negativt. Men det finns ingen 
illustration som visar denna negativa effekt. 



 

 16 

Meterns portal är idag ett viktigt element och mål i vandringen upp för Tjurbergsparken. Både rent 
faktiskt för de 390 personer som bor i kvarteret men framför allt ett av de viktiga "arkitektoniska 
element" som Helgalunden är fylld av, enligt tidens tanke att ge lust och intresse till de människor som 
rör sig i området. Hade portalen mött en trång gata direkt skulle gestaltningen utförts helt annorlunda.  
 
Portalens gestaltning och placering hänger samman med miljön utanför. Det föreslagna huset inkräktar 
på respektavståndet till kvarteret Metern och omöjliggör upplevelsen av kvarteret både utifrån och 
inifrån gården. 

Gaturummets förvanskande 

Vi arbetar sedan lång tid tillbaka systematiskt för att se och förstå vari våra fastigheters sociala, 
kulturella och arkitektoniska värde ligger och hur byggnaderna kan samspela med närmiljön 
Exempelvis sköter brf Metern på eget initiativ och bekostnad, efter överenskommelse med 
kommunen, de gamla träd som står på kommunens mark längs med Helgagatan utanför vårt hus. Vi 
låter formklippa träden för att de ska samspela med Meterns nyklassicistiska arkitektur och ser dem 
som betydande inslag i gaturummet för allas glädje. Karaktäristiskt för hela Helgalunden är just hur 
den trädplanterade förgårdsmarken utanför över hälften av husen bidrar till hela områdets grönska och 
parklika karaktär.  

Paul Hedqvist ritade ett stort antal skolor i och kring Stockholm och i flertalet fall inpassades skolan i 
naturmark med medvetet bevarande av både träd och klipphällar mellan skolbyggnader och utanför 
själva skolområdet. Detta var helt i linje med de tankar och ideal som styrde dåtidens 
landskapsutformning. Att då i den kulturhistoriska konsekvensanalysen påstå att området för den 
föreslagna bebyggelsen är ogestaltad impedimentsyta pga. att planteringsförslag saknas är en högst 
diskutabel slutsats. Tvärtom ligger det helt i linje med hur Hedqvist behandlat landskapet kring sina 
övriga skolor och det ligger även i linje med P.O. Hallmans önskan att berg skulle få ligga kvar som 
naturliga landskapselement i stadsplanen.  
 
Det är en grov feltolkning av Hedqvists gestaltningstankar att marken för den föreslagna byggnationen 
är en impedimentsyta och därför lämplig för exploatering. 
 
Vidare hävdar vi att det görs en feltolkning av Hedqvists noteringar om hur möjlig utvidgning skulle 
kunna utföras. Det hävdas att noteringarna avser platsen för den nu föreslagna byggnaden. I den 
kulturhistoriska konsekvensanalysen längst ned på sid 14 står; 
 
”vid eventuell utvidgning till fullständigt läroverk beräknas erforderliga lokaler kunna vinnas genom 
bl.a. tillbyggnad västerut och norrut av huvudbyggnadens långhus”.  
 
Vad detta betyder är inte svårt att förstå när planlösningen för skolbyggnaden studeras. Skolhuset är 
smalt och består av en korridor längst med norra fasaden med klassrum i söder. Att utvidga 
skolbyggnaden betyder helt enkelt att även lägga klassrum mot norr samt att förlänga huskroppen 
västerut. Detta kan låta sig göras utan att nämnvärd skada och intrång mot kv Metern, varken 
ljusmässigt eller genom att stoppa utblickar och förståelse. Oavsett vad som avsågs kan ett enda 
enskilt uttalande om ev. möjliga förhållningssätt inte ensamt tas ur sitt sammanhang och hundra år 
senare användas som skäl för att stämpla en yta till impediment och rättfärdiga en förstörelse av 
oersättliga kulturvärden genom att placera en helt apart byggnad på en helt annan plats.  
 
Vi anser att placeringen av den tilltänkta byggnaden utan förgårdsmark är helt främmande för området 
eftersom Helgalunden karaktäriseras av djupa trädplanterade förgårdsytor. Byggnaden skulle ge 
gatugestaltningen en orimlig slagsida. Eftersom det inte finns plats att tillskapa förgårdsmark längs 
med Helgagatan så som är tradition i området och eftersom gatan är för smal för den ökade trafiken 
samt eftersom klipporna som är tänkta att sprängas bort är en del i skolans och parkens medvetna 
gestaltning ser vi det som omöjligt att överhuvudtaget placera en byggnad på den föreslagna platsen. 
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Helgagatan utanför kv. Metern där formklippta träd möter den fria parken, 20-tal möter 30-tal. 
Kvarteret Meterns trädplanterade förgårdsmark möter parkens mjuka klipphällar och grässlänter.  

Dagsljus 

Konsekvensen av att placera en 5-7 våningar hög byggnad öster om och parallellt med kv Meterns 
huslänga skulle vara förödande. Det är inte bara ljuset som försvinner, utan även möjligheten till 
utblick. Försämringen är så stor att den kan innebära hälsorisker. Vi har därför låtit utföra en digitalt 
beräknad analys av dagsljuset och resultatet bifogas detta yttrande som bilaga. 

Den utsatta huslängan innehåller 16 lägenheter, varav flertalet är enkelsidiga och består av enbart 1-2 
rum och kök. I resultatet framgår att idag har samtliga lägenheter tillräcklig dagsljusnivå för att hälsa 
ej skall riskera att påverkas. Ifall föreslagen bebyggelse kommer till stånd kommer hälften av 
lägenheterna riskera att hamna under gränsvärdet för påverkan av hälsan. (Den gräns för där bristen på 
dagsljus anses riskera att leda till ohälsa är satt till värden under 1% globalstrålning från 
"himmelsvalvet".) 

Den solstudie som redovisas i detaljplaneförslaget är missvisande på grund av vald vinkel. Ifall samma 
datum studeras men i en vinkel där delar av fasaderna på byggnaderna visas (istället för enbart taken) 
blir det tydligt att den föreslagna byggnaden ger en stor skuggande påverkan. Uttryckt i soltimmar per 
år (ett statistiskt medelvärde framtaget av SMHI) mottar markerad del på fasaden på kv Metern (se 
bilaga) 2200 timmar/år idag och ifall föreslagen byggnad genomförs minskar detta till hälften 1100 
timmar/år. Detta är en markant negativ påverkan. 

Förutom att för lite dagsljus, i synnerhet i de låga nivåer som här riskeras, är en fara för människors 
hälsa är detta även en förstörelse av både P.O. Hallmans intention med området och Hedqvists 
värdering av solen, ljuset och den viktiga öppenheten. Själva andemeningen i P.O. Hallmans 
planeringstankar var att släppa in ljus och luft och att öppna upp gårdarna i kontrast till den slutna 
trånga rutnätsstaden. Detta skäl ensamt, att den föreslagna byggnationen strider mot 
gestaltningsintentionen i P.O. Hallmans plan, borde vara tillräckligt för att inse olämpligheten i att 
trycka ner en byggnad på föreslagen plats. Att de boende i brf. Metern riskerar hälsan i och med den 
föreslagna byggnaden kan vi inte heller acceptera. 

- Brf Metern kan inte acceptera det kraftigt försämrade dagsljusvärde, långt under minimikravet i 
Boverkets byggregler (BBR), som skulle uppstå för ett stort antal lägenheter om den föreslagna 
bebyggelsen kommer till stånd. 
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Illustrationsmaterialet 

Vi anser att det behöver göras en reviderad, korrekt redovisning av den föreslagna byggnadens höjder 
och utbredning i betydligt fler relevanta siktlinjer så att det blir möjligt att bilda sig en verklig 
uppfattning om hur det nya huset kommer att påverka dels hela området med tre blåklassade 
byggnader, dels mer specifikt kvarteret Metern som är en värdekärna i riksintresset. Det är 
vilseledande att redovisa vyer där den föreslagna byggnaden dolts bakom trädridåer och ännu mer 
vilseledande när träd som avses fällas eller träd som ej kan planteras på underlaget placeras ut som 
dekoration för att försköna förslaget. Redovisningen bör utföras i relevant programvara för att dels få 
korrekta mått och skuggor i förhållande till omgivningarna, dels kunna välja vinklar och 
tidpunkter/datum på ett enkelt sätt. Det är volymerna som är viktiga för förståelsen så fasaderna kan 
gärna hållas abstrakt vita i en sådan modellering. Vi förutsätter att denna modell redan finns att tillgå 
eftersom det tillhör standard arbetsförfarande i dag.  

- Vi menar, och visar, att fotomontagen är missvisande när det gäller den planerade byggnadens 
höjder.  

- Då vi i Sverige saknar löv på träden under en stor del av året är det givetvis vyer från denna period 
som bör användas för att det ska vara möjligt att bedöma den föreslagna byggnadens påverkan på 
omgivningen. 
 

Tjurbergsparken 

All parkyta som finns kvar på Södermalm är viktig 
 
Parker i innerstaden naggas i kanterna som aldrig förr och den tillgängliga parkytan för alla i staden 
krymper från år till år. Bostäder är viktiga, men inte på bekostnad av stadens offentliga och gröna 
platser som är en förutsättning för att skapa en beboelig och dräglig stad att leva i för alla medborgare 
– även våra boende i kvarteret Metern. Södermalm är näst Norrmalm, den stadsdel i Stockholm med 
minst parkyta per invånare, och har enligt Parkplan för Södermalm parkbrist. Tjurbergsparken är en 
bostadsnära park som fyller särskilt viktig funktion för framförallt äldre och barn, som ofta inte har 
möjlighet att röra sig längre sträckor.  
 
Vi anser att genom en exploatering av den bostadsnära parken bryter staden mot Agenda 2030 och 
flera av FN:s globala mål – framförallt Mål 11: Hållbara städer och samhällen – genom att bebygga 
bostadsnära funktionell parkmiljö. Delmål 11.7 lyder: ”Skapa säkra och inkluderande grönområden 
för alla” att ”…senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga 
grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer 
med funktionsnedsättning.”  
 
Den del av Tjurbergsparken som föreslås bebyggas är en använd yta för picknick, lek, solande, 
hundrastning m.m. Parkmark förloras för barn som redan bor runt omkring Tjurbergsparken, bla för 
våra barn boende i kvarteret Metern. Vi anser att det är märkligt att Barnkonsekvensbeskrivningen inte 
tar upp de negativa aspekterna av att befintlig användbar park försvinner för barn som redan bor i 
området och som är minst lika många som de eventuellt tillkommande förskolebarnen (48-72 st enligt 
planförslaget). Försvinner den gröna ytan medför det dessutom ytterligare belastning på de 
omkringliggande parkytorna, som redan är utsatta för ett högt besökstryck och därmed ett stort slitage. 
Ett exempel på detta är Rosenlundsparken, en bit bort på Södermalm, som ofta är trång och 
överbefolkad. Lekmiljöer som medför ett stort antal besökare gör att det är svårt att hitta lugn och ro i 
Rosenlundsparken, samt att flertalet gräsytor är totalt nedslitna under sommarhalvåret. Detta tydliggör 
det stora behovet av grönytor i denna del av Södermalm och där Tjurbergsparken och andra parker 
behöver komplettera varandra med olika typer av innehåll. Inom denna del av Södermalm råder även 
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brist på större stadsdelsparker (enligt Parkplan Södermalm) och därför bör mindre parker som 
exempelvis Tjurbergsparken stärkas och utvecklas med fler funktioner och värden – istället för att 
bebyggas! 
 
Då parkbrist råder på Södermalm, kräver vi att Stockholms stad tar ansvar för att bevara den parkmark 
som finns kvar för att stadsdelen ska vara beboelig nu och för framtida generationer. Vi anser att 
staden inte följer Agenda 2030 och Mål 11 – Hållbara städer och samhällen. Istället för att bebygga 
parken anser vi att staden ska rusta upp och utveckla parken eftersom denna del av söder har brist på 
större stadsdelsparker. Stockholm och Tjurbergsparken förlorar gröna ytor för allmänheten för all 
framtid – där äldre och barn är de som drabbas hårdast.  
 
En stor del av den användbara delen av Tjurbergsparken försvinner 
 
Tjurbergsparken har stora topografiska höjdskillnader och stora delar är branta och svåra att använda 
för rekreation. Landskapsanalysen beskriver parkens användbarhet i en tregradig skala: ”Flackt soligt 
rum”, ”Lutande halvsoligt” och ”Mörkt rum”. Den yta som föreslås bebyggas i planförslaget skulle ta 
hela 20 % av kategorin ”Flackt och soligt rum” (se bild nedan, där ljusgul färg utgör denna kategori) – 
dvs den del av parken som är användbar, lättillgänglig och har ett ljust och öppet läge. Således förlorar 
Tjurbergsparken en femtedel av sin mest användbara yta! Parkytans direkta närhet till vårt kvarter 
Metern gör att den är välbesökt av våra boende – för lek, fikapaus eller för att byta ett ord med en 
granne eller annan hundägare. 
 
Vi anser att det är helt oacceptabelt att en så stor del av användbar parkmark skulle bebyggas och på så 
sätt ta bort en av de mest omtyckta och nyttjade delarna av parken.  
 

  
Kartbild ur Landskapsanalys 
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De solbelysta och flacka ytorna i Tjurbergsparken är viktiga att värna om. All mark till vänster om den breda gångvägen 
skulle tas i anspråk vid den föreslagna exploateringen. 
 

 
Välanvända berghällar på ytan som föreslås bebyggas används för både lek och picknick. 
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En kulturhistorisk parkmiljö går förlorad 
 
Kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag för utredningsområdet sammanfattas i ett antal punkter i 
planbeskrivningen (sid 18). Bland annat beskrivs att ett specifikt karaktärsdrag är ”…hela 
utredningsområdets bejakande av ljus och luft samt tillvaratagande av solens strålar.” Bebyggs denna 
del av parken försvinner inte bara natur- och parkmark, utan även det ljus och den luft som till största 
del utgörs av grönskande parkrum mellan kvarteren. Grönska och park har inte tillkommit genom en 
slump utan är noga planerad av dåtidens stadsträdgårdsmästare Mauritz Hammarberg, och väl avvägd 
tillsammans med bebyggelsen som ger Helgalunden sin unika helhet och särpräglade karaktär.  
Ett annat värdefullt karaktärsdrag (sid 19 i Planbeskrivningen) är ”...naturparkens funktionalistiska 
karaktär, vars gestaltning är en tidig variant på Stockholmsskolan, vars principer som nu började ta 
form.” Den del av Tjurbergsparken som föreslås att bebyggas karaktäriseras av ett naturlikt 
parklandskap med en stor berghäll/ berg i dagen, omgärdad av böljande gräsytor, träd och buskar. 
Stockholms natur och landskap fungerade som inspiration för gestaltning av Stockholms parker från 
1930-talet och trettio år framåt, och kom att kallas Stockholmsskolan eller Stockholmsstilen. 
Stockholm blev vida känt för sina parker (under ledning av stadsträdgårdsmästare Holger Blom), 
skapade för att stadens alla medborgare skulle ha tillgång till funktionella och gröna parkmiljöer, och 
räknades då som en stad med världens mest progressiva parkpolitik. Detta är ett kulturarv att värna 
och vara stolt över! Landskapsanalysen tar upp de unika kvaliteterna för Södermalm, beskrivna i 
Parkplanen, som består av en parkstruktur präglad av mäktiga bergsformationer. ”… viktigt är 
läsbarheten av alla landformer och topografi som bidrar till förståelse av Stockholms naturliga 
uppbyggnad och utvecklingsmönster. Tjurbergsparken bör ses som ett exempel på en bergspark som 
möter dessa kriterier.”  
 
Bebyggs parkytan kommer berghällarna sprängas bort och alla spår av landskapets historia, topografi 
och läsbarhet går förlorad.   
 

Den naturlika parkytan (där bostadshuset föreslås placeras) med berg i dagen vittnar om en medveten parkgestaltning där 
vegetation och böljande ytor samspelar och ger en förståelse för Södermalms dramatiska landskap och topografi. 
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Den exploatering av Tjurbergsparken som förslaget innebär förstör inte bara en ljus och luftig 
stadsmiljö, utan även en klassisk naturpark i Stockholmsskolans anda med stora kulturhistoriska 
värden. 

Ett karaktärsdrag för Helgalundens gator är den grönskande och generösa förgårdsmarken utmed 
bostadshusen – som rymmer planteringar, träd och buskar. Den gröna förgårdsmarken bidrar till 
upplevelsen av ljus och luft och tillsammans med parkmiljöerna bygger de upp en grönskande stomme 
kring hela Helgalunden. Det nya bostadshuset i planförslaget har en inritad ”förgårdsmark” på 1 meter 
(som i texten minskas till 0,5 meter) att jämföra med förgårdsmarken framför Metern på ca 4,5 meter. 
Den smala remsan på under en meter är ett främmande inslag i kulturmiljön och om den planteras 
(vilket är en utmaning med tanke på bredden) kommer den inte bidra till områdets förgårdsmark, som 
är så pass breda att de kan rymma både buskar och träd.  

Vi anser att det föreslagna bostadshuset, med en smal remsa kvartersmark mot Helgagatan "ca 0,5 
meter" enligt planbeskrivningen, är ett främmande inslag och stadsbyggande i Helgalunden, som 
annars präglas av breda trädplanterade förgårdsmarker.  

 

Den kulturhistoriskt värdefulla utsiktsbryggan påverkas i planförslaget. I plankartan står: ”Del av 
utsiktbrygga som ingår i planen ska bevaras avseende placering, form, funktion och karaktär.”  
Till största del skulle dock utsiktsbryggan hamna på privat mark, ej markerad med x i plankartan, 
vilket gör det omöjligt att garantera att den kommer få användas av allmänheten. Muren intill planeras 
få stora fönster mot alla sidor av parken och gör det svårt att placera parksoffor framför – såväl vid 
utsiktsbryggan som i resten av den östra delen av Tjurbergsparken. Idag leder även gångstråk vidare 
från utsiktsbryggan och ner till Helgagatan, en viktig koppling som nu försvinner.  
 
Parken förlorar inte bara utsiktsbryggan som ett viktigt identitetsskapande element för allmänheten, 
utan även ett allmänt gångstråk samt en rofylld plats att sitta vid, i eftermiddags- och kvällssol och 
blicka ut över parken. 
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Illustration från samrådshandling som visar utsiktsbryggan 
efter tänkt ombyggnation. Den privata marken planeras gå 
fram till murens hörn ut mot parken. Fönster i muren gör att 
en av parkens fina sittplatser går förlorad. 

 

Sammanhängande gröna stråk bryts 
 
Ett av Södermalms välanvända gröna stråk utgörs av sambandet Rosenlundsparken – parken vid 
Allhelgonakyrkan – Tjurbergsparken – Eriksdalslunden – Årstaviken. En del av detta stråk utgörs av 
ett regionalt gångstråk som även har stora ekologiska värden, enligt Parkplan Södermalm. Parken runt 
Allhelgonakyrkan knyts via den triangulära parkytan, som nu föreslås bebyggas, samman med 
Tjurbergsparken och vidare genom trappförbindelser vidare mot Havregatan och Årstaviken. Ett 
grönskande gaturum utmed Helgagatan i anslutning till Tjurbergsparken gör att denna sträcka används 
frekvent som en länk i det gröna stråket beskrivet ovan. Det föreslagna bostadshuset bryter detta gröna 
samband, vad gäller såväl ekologiska spridningsvägar som sociala kopplingar. Det är just den 
finmaskiga grönstrukturen som är särskilt betydelsefullt ur ett social-ekologiskt perspektiv. Parkplanen 
beskriver: ”Den finmaskiga grönstrukturen är också den mest tillgängliga grönstrukturen. 
Bostadsnära småparker, trädplanterade gatustråk och grönskande torg är för vissa sociala grupper 
den enda grönstruktur som finns tillgänglig. Dessa fungerar ofta också som spridningsvägar för olika 
växt- och djurarter och bör därför ges särskild vikt utifrån ett skötsel- och utvecklingsperspektiv.” 

Entrén till östra Tjurbergparken från Helgagatan minimeras och blir otydlig och osynlig, då det nya 
bostadshuset föreslås ligga i liv med kvarteret Metern och mitt i rörelsestråket som idag sneddar in vid 
den stora almen som hälsar parkbesökaren välkommen. 

Ett fungerande och frekvent använt grönt promenadstråk bryts om ett bostadshushus placeras i 
Tjurbergsparken utmed Helgagatan. Entrén till parken blir trång och otydlig på grund av husets 
placering. En ekologisk spridningskorridor skadas och försvårar därmed rörelser för insekter, fåglar 
och däggdjur – den föreslagna byggnadskroppen bryter ett långsträckt ekologiskt samband tvärs över 
Södermalm. 

 
Skyddsvärda parkträd försvinner 
 
Exploateringsförslaget gör att många befintliga äldre träd påverkas negativt eller behöver fällas – 
varav flera stora och skyddsvärda (enligt trädinventering i Landskapsanalys).   
En av Tjurbergsparkens största och skyddsvärda almar, med stamomfång på nästintill 3 meter(!), står 
på platsen där huset är placerat i planförslaget och avses fällas. Träd av den gamla almens storlek 
bidrar till ett stort antal ekosystemtjänster som är mycket viktiga i en tät stadsmiljö och en 
förutsättning för att människor ska kunna leva drägligt i en innerstadsmiljö. Den bidrar till en stor 
biologisk mångfald då gamla almar utgör livsmiljöer för många arter (upp till ca 150 arter), i synnerhet 
känsliga och rödlistade arter. De ekosystemtjänster som parken och de stora träden levererar – idag 
samt de som går förlorade vid en exploatering – och konsekvensbedömningar om stora parkträd 
avverkas, beskrivs på några enstaka rader och totalt tar kapitlet ekosystemtjänster endast en sida i 
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anspråk i Landskapsanalysen. Detta är en undermålig konsekvensanalys av en exploatering med tanke 
på den stora påverkan planförslaget har på befintliga ekosystemtjänster.  
 
En nyligen utförd inventering av Södermalms almar som utförts på uppdrag av Södermalms 
stadsdelsförvaltning, visar att flera almar i Tjurbergsparken är drabbade av almsjuka, bland annat den 
stora almen nära hörnet av muren, som i planen avses att bevaras. Enligt uppgift från 
stadsdelsförvaltningen kommer den fällas inom kort. Då en så pass stor och gammal alm tas bort blir 
de friska almarna i parken mycket viktiga att värna om. Den stora almen som avses fällas om 
byggnationen skulle genomföras är, enligt nyligen utförd inventering, frisk från almsjukan, vilket gör 
det än mer absurt att ta ner detta skyddsvärda träd. Almen omnämns inte överhuvudtaget i 
planbeskrivnigen och den har heller inte bedömts i trädinventeringen. 
 
De tre kastanjerna uppe på skolgården är även de skyddsvärda och planterades i samband med 
uppförandet av skolan. De har bedömts vara kulturhistoriskt viktiga som parkelement, enligt 
kulturmiljöanalysen, men skulle avverkas om garaget byggs. Dessa träd är stommen för skolgården 
och samspelar med parken nedanför och bidrar till det tydliga parkrummet längs med Helgagatan. Om 
kastanjerna avverkas skulle således både kulturhistoria och gamla vackra träd försvinna. 
 

 
Bild ur Landskapsanalys, med tillagd information. Almen som skulle avverkas om parken bebyggs (orange cirkel med kryss) 
har inte almsjuka, medan almen som avses bevaras i planförslaget, kommer att behöva fällas på grund av almsjuka (inom blå 
ring). Det sjuka trädet visas i ett flertal illustrationer i planförslaget. De tre skyddsvärda kastanjerna uppe på 
skolgården avverkas om ett garage byggs. 
 
Vi anser att det är extremt okänsligt och sorgligt att en av parkens största, skyddsvärda och friska 
almar skulle avverkas vid en exploatering – de ekologiska och kulturhistoriska förlusterna är 
ovärderliga och går inte att ersätta genom nyplantering av träd. Värden av stora träd och konsekvenser 
av träd som behöver fällas, däribland den skyddsvärda almen som inte är drabbad av almsjuka, finns 
inte beskrivet på ett tillräckligt trovärdigt sätt i handlingarna – vi kräver en bättre analys av de stora 
trädens betydelse för parken samt en utförligare analys av hur ekosystemtjänster påverkas av den 
föreslagna exploateringen. 
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Den friska skyddsvärda almen med en omkrets på nästan 3 meter i förgrunden, som avses fällas vid en exploatering. 

Slutord 

Vi understryker åter brf Meterns åsikt att en nybyggnation på den föreslagna platsen är olämplig och 
oacceptabel. Bebyggelsen skulle medföra en så stor försämring i de avseenden som vårt yttrande 
behandlat att vi yrkar på det utsända förslaget till ny detaljplan dras tillbaka och att all vidare planering 
av byggnader i det aktuella området avbryts.  

Detta sakägaryttrande är skrivet utifrån bostadsföreningens Meterns perspektiv men även utifrån ett 
betydligt bredare perspektiv där vi önskar vara med som medborgare och påverka vilken stad vi alla 
skall leva i och vilken stad vi vill ha för våra barn i framtiden. Detta yttrande berör inte bara 
Tjurbergsparken med omnejd utan yttrandet berör i många delar alla parker och alla områden med 
hotad värdefull kulturhistoria där vi önskar en större respekt för hur vi tar stadens historia, liv och 
utveckling vidare och hur vi formar och bevarar mänskliga platser i staden oavsett var de är belägna, 
inne i Stockholms centrala delar eller i utkanten. 

För de i brf Metern boende genom / 
 
Lars Kjelldahl ordförande i HSB Brf Metern 
Anna Englund boende i HSB Brf Metern, MA Landskapsarkitekt LAR/MSA delägare AJ Landskap 
Karin Löfgren boende i HSB Brf Metern, Ph.D Arkitekt SAR/MSA och Hållbarhetsansvarig AIX Arkitekter 
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DAGSLJUSBERÄKNING Kvarteret Metern

FÖRUTSÄTTNINGAR

Syftet med analysen är att jämföra två situationer, nuläge 
samt ev. påverkan av dagsljussituationen efter föreslagen ny 
bebyggelse. Den fastighet som studeras är belägen på Helgagatan 
36 och den studerade fasaden är belägen sydost i kvarteret och 
väster om gatan. I den studerade huskroppen finns på 4 våningar 
4st, 2rok per våningsplan ut mot gatan. Alla lägenheter är 
ursprungligen enkelsidiga men enstaka kan vara sammanslagen 
och då genomgående. Totalt 16 ursprungliga lägenheter. 
Idag vetter den östra sidan av Helgagatan mot en park.  
Den nya situationen analyserar påverkan av föreslagen 
bebyggelsen som avses uppföras på öster om Helgagatan.  
Samtliga höjdmått är hämtade från detaljplaneförslaget för kv. 
Van der Huff dp 2017-06896-54

SAMMANFATTNING RESULTAT

Idag når samtliga 16 lägenheter i den studerade husdelen upp till 
BBR´s krav om minst 1% ljussintrålning inom mätzonen. 

I alternativet med byggnad placerad öster om gatan kommer 
uppskattingsvis 6-9 st av dessa 16 lägenheter under gränsvärdet. 

Nybyggnationen i kvarteret Metern kommer att ha en betydande 
negativ påverkan på dagsljuset i den sydöstra delen av kvarteret 
Metern. 

Utöver detta kommer antalet soltimmar i den södra delen av den 
studerade fasaden att halveras.

DATUM: 2020-10-15
ORT: Stockholm
UPPDRAGSGIVARE: HSB Brf. Metern
VERKSAMHET: Bostäder

BERÄKNING UTFÖRD AV: 

Oscar Hårleman Arkitektkontor

Bedömt vistelserum bv med djup 5,25 
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STUDIE 1

Bedömningen har gjorts på halva rumsdjupet i en punkt 0,8m 
över golv samt en meter från mörkaste sidovägg. Denna punkt är 
markerad som svart prick i diagrammen ovan. Linjen som skär 
igenom rummen representerar gränslinjen där dagsljusfaktor 
(1% enl. BBR 2011:16) uppnås. För att klara dagsljuskravet ska 
pricken vara innanför gränslinjen.

Dagsljusfaktorn uppnås före nybyggnation men ej efter.

FÖRE NYGYGGNATION EFTER NYGYGGNATION 

Reflektionstal 

Innerväggar: 85%

Golv: 62%

Innertak: 85%

BERÄKNINGSMETOD

Beräkningen har gjorts med beräknings- och 
simuleringsprogrammet Honeybee version 0.0.66 med 
modellering i Rhino.

BEDÖMDA VISTELSERUM

Dagsljusberäkningen är gjord på hela den sydöstra fasaden som 
vetter mot Helgagatan. För beräkning av dagsljusfaktorn har ett 
representativt rum mot gatan använts. Se sid 1.

KONTEXT 

Som kontext för studien har hela det befintliga huset runt 
gården, skolan med skolgård, gatan mellan kvarteren samt 
nybyggnationen enl detaljplan använts.  
Jämförelse har gjorts med och utan nybyggnation.

FÖNSTEREGENSKAPER

Fönster i de bedömda rummen har gjorts med ett LT-värde på 75 
%. 

VISTELSERUMMENS GEOMETRI

Bedömt vardagsrum är 5,25m djupt, 3,63m brett och 2,8m 
högt. 



STUDIE 2

Studien visar antalet soltimmar/år före och efter nybyggnad. I 
den inringade delen av fasaden halveras antalet soltimmar per år 
som en följd av nybyggnationen (ca 2300 timmar innan byggna-
tion och ca 1100 timmar efter).



STUDIE 3

Ovanstående bilder visar hur solen faller under vårdagjämning, 
före och efter nybyggnad. Före nybyggnad är den västra delen av 
fasaden solbelyst mellan ca kl. 06.30 - 12-30, alltså 6 timmar. 
Efter nybyggnad är den solbelyst mellan ca kl. 10.30-12.30 
alltså ca 2 timmar.

Vårdagjämning kl. 06.30 Vårdagjämning kl. 06.30

Vårdagjämning kl. 09.00 Vårdagjämning kl. 09.00

Vårdagjämning kl. 10.30 Vårdagjämning kl. 10.30

Vårdagjämning kl. 12.30

Före nybyggnad Efter nybyggnad
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