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Till Stadsbyggnadskontoret
Remissyttrande till detaljplan för van der Huff 8 m.fl. i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2017-06896
Att vandra i Helgalundens kvarter ger en känsla av lugn och harmoni - att kunna andas ut. Att följa
den smala Helgagatan söderut med kvarteret Metern till höger och den gröna bergsslänten till
vänster och träd och himmel i fronten ger en känsla av lycka.

Vad är det då som skapar denna känsla i Helgalundens område? Jo, det är vackert här!
Området planerades i en tid då arkitekter och formgivare ville skapa ”Skönhet åt alla”, hus, möbler
och vardagsvaror. För arkitekten Olof Hallman betydde det sol, luft och grönska på stora gårdar och
utanför dem. Han tog vara på terrängen för att berika och stärka gaturummen och sparade
bergknallar som här mellan kvarteret Metern och Katarina Real. Barnen skulle som han uttryckte det
ha platser där de kunde ”bara vara”.
Kvarteret Metern väster om van der Huff skulle öppna sig mot en offentlig byggnad på bergets topp,
synlig för alla. Det blev Paul Hedqvists prisade skola 1930 -32. Inte underligt att både kvarteret
Metern och skolan senare blev blåmärkta, det högsta bevarandevärdet i riksintresset för
kulturmiljön!
Hallman avgick som stadsplanedirektör 1927. Hans vän stadsträdgårdsmästaren Mauritz
Hammarberg fortsatte med parkarbetet och efter honom Osvald Almqvist. I stadsplaner 1929 och
1933 fastställdes Tjurbergsparken. Idén fanns med redan i Hallmans plan 1913. (Kulturanalys s.15)
Nu är det en oerhört populär och viktig park för alla i denna del av Södermalm!

Stadsdelsförvaltningen skräder inte orden i sitt remissvar om att bebygga i Tjurbergsparken.
Förvaltningen anser att det är olämpligt att parkmark övergår till fastighetsmark. Den behövs för
utevistelse till stadens växande befolkning, för lek och naturupplevelser, rekreation och umgänge. De
bostadsnära mindre parkerna som Tjurbergsparken är oersättliga för framför allt barn och äldre.
Förvaltningen anser att Tjurbergsparken är en ovärderlig resurs i planeringen för att anpassa staden
till klimatförändringar och ett socialt och hälsosamt liv och att hela parken därför bör bevaras.
I Södermalms parkplan beskrivs Tjurbergsparkens naturmiljö och dess potential som spridningskorridor mellan Helgalunden och södra Tjurbergsparken med plats för många ekosystemtjänster. Här
finns värdefulla habitat med ängsmark, blommande och bärande träd och buskar och stora klimatreglerande lövträd. Här finns också berg i dagen och växter som minner om Stockholms ursprungliga
karaktär.

Det senare utgör just entrén från Helgalunden, den bergknalle som föreslås bebyggas. Den är
lättillgänglig med sin svaga lutning och mkt populär som vistelseyta för picknick, lek och samvaro eller
bara viloplats. Det är också en trygg plats mittemot kv. Meterns fönsterrader.

Parkens mångskiftande kvaliteter illustreras i Swecos landskapsanalys av kulturmiljö, landskapsbild
och naturvärde. Trädinventeringen av Arbor är dock ofullständig och anger ibland felaktiga namn,
som Himmalyatall som blir bara tall, Silverlönn blir bara lönn.
Vad värre är att mängder av träd fälls som inte är dokumenterade alls. Parktriangeln norr om den
förslagna byggnaden finns inte ens med på inventeringskartan. Där fälls och rivs allt inklusive den
speciella serpentinuppfarten. Att ersätta den med en rak ramp är dessutom en förvanskning av
befintlig anläggning och svär mot riksintresset.

Alla de närmaste träden söder om muren lever farligt enligt rotutredningen. Att de skulle klara de
omfattande sprängningar, utgrävningar och förändrade mark -och grundvattenförhållanden som
bygget innebär, även med de skydd som rotutredningen förespråkar, är inte troligt.

Alla träd på själva skolgården fälls, inte bara de 3 kastanjerna som inte ersätts. De övriga kan troligen
inte heller återplanteras om gården underbyggs eftersom marktäcket blir för tunt.

Finns det ngt som talar för bygget?
1. Bostäder
2. Kulturmiljön
3. Förskolan
4. Trafiken
5. Ingreppens storlek
6. Riksintresset
1. Bostäder
Det ska bli ca 65 lägenheter på nuvarande parkmark mittemot kv. Metern. Dessa bostäder som byggs
på bergslänten kortar inte bostadskön. Hyrorna blir för höga för låg-och mellaninkomsttagare. Enligt
obekräftade uppgifter ska de inte ens tillfalla kön. Lägenheterna är alla på 2 rum utom en som är
större. De är alltså inte för barnfamiljer som kunde ha intresse av den planerade förskolan.
2. Kulturmiljön
Bostadshuset bryter fullständigt mot den finstämda bebyggelsen mittemot i kv. Metern. Den bygger
också för utsikten mot skolan, som Hallman eftersträvade i sin planläggning.
Vicky Wenander som gjort kultur -och konsekvensanalyserna beskriver påverkan på riksintresset som
lågt. Hon anser att byggnaden givits en stark och till den omgivande bebyggelsen anpassad
gestaltning som ska kunna bli ett tillägg som snarare samtalar med sin omgivning än går i polemik
med densamma. Ja, den är t.o.m. som skräddarsydd för och anpassad till platsen.
Den åsikten är hon nog ganska ensam om. Huset skulle bli en elefant i vardagsrummet!

Hon säger att byggnaden är något högre än omgivande byggnader som de flesta samtida
flerbostadsprojekt, som om det skulle vara tillåtet i alla sammanhang. Här rör det sig om en blåmärkt
kulturmiljö. Man brukar tala om en buffertzon runt sådana miljöer eller byggnader för att inte skada
riksintresset. Kv. Metern saknar en sådan. Husets fasad ligger endast 15 m från kv.Meterns fasad.
Dess intrång vid Helgagatan vid entrén mittemot kv. Metern är förödande både för stadsrummet och
kv. Metern.

Några rader senare bedömer hon dock att påverkan på det nära stadsrummet blir relativt stor med
omfattande förändringar av den befintliga miljön. Detta tror hon kan mildras om alla parter i
processen hanterar kulturvärdena på ett mycket ansvarsfullt sätt. Hur då? Huset ska ju stå där!
(s. 15 -16 i konsekvensanalysen)

Hon påstår att den aktuella tomtytan inte tycks ha räknats in i Tjurparken vid dess anläggande.
Det stämmer inte. Tjurbergsparken anlades i etapper. I sin egen kulturmiljöanalys s. 20 visar hon en
plankarta från 1933 där tomtytan är inräknad som park. På ett annat ställe hävdar hon att ytan
mellan Helgagatan, skolgården, den serpentinformade uppfarten och utsiktsbryggan kan betraktas
som impediment och hänvisar till en otydlig skiss på s. 28 i kulturmiljöanalysen.
Att ytan idag både är gräs -och trädbevuxen och med berg i dagen syns med blotta ögat oavsett vad
skissen kan visa.

Från skolan sett bildar byggnaden en hög mur mot väster och skuggar gården på eftermiddagen. Den
bygger också för sikten mot skolan från flera av Blomsterfondens hus och gårdar. Dessa planerades
med den obrutna sikten mot skolan och tanken att solen skulle nå skolan alla tider under dagen.

Själva skolgården förvanskas. Den serpentinformade uppfarten var en särskilt viktig komponent i
planen för Paul Hedqvist. Att riva uppfartsrampen och ersätta med en trivial rak ramp och öppning
till ett garage är en allvarlig förvanskning av riksintresset.
Det nya husets nordöstra kant byggs ända fram till muren - ännu en förvanskning.
Rivningen av den vanvårdade muren och nytt läge för den nya muren med fönster - en tredje
förvanskning.

Tre stora kastanjer från den ursprungliga gestaltningen av gården fälls och ersätts ej, då det inte finns
plats för nya rotsystem i och med underbyggnaden. Detta är ytterligare en förvanskning.
Frågan är också om alla nya småbyggnader på gården är förenliga med riksintresset.
Förvanskningarna kan inte accepteras.

3. Förskolan
Underbyggnaden ska rymma förskola med 4 avdelningar för drygt 70 barn, garage för 80 bilar, gym
och andra lokaler. Det finns inget behov av fler förskolor i området för närvarande. Barnantalet har
minskat och flera förskolor har stängts. I Bergsgruvans park färdigställs just nu en förskola med 7 -8
avdelningar.

I förslaget ska barnen ha in -och utgång gemensamt med sopbilar, varubilar och andra transporter till
olika lokaler i källarvåningen och restaurangen. Barnen måste gå förbi restaurangens uteplats på det
lilla utrymmet mellan skolan och det nya huset. Väl ute på gatan hamnar de mitt i trafiken på den
smala Helgagatan, där sikten delvis är skymd då gatan svänger tvärt västerut runt hörnet på kv.
Metern.

Utrymmet för lekplatsen har minskats. Gården upptas av byggnader för trapphus med hiss, förråd,
ljusgård och diverse andra anordningar. Ca 900 kvm återstår för lekplatsen. Det blir ca 11 kvm per
barn, inte 20 kvm som beräknades i barnkonsekvensanalysen. Boverkets rekommenderar minst 30
kvm per barn. På bilden är gården lummig och grön. Några träd lär inte kunna slå rot här, se ovan.

Skulle det behövas en förskola här i framtiden är det både bättre för barnen och billigare och helt
utan förslagets nackdelar att den ligger i den befintliga skolan med direktförbindelse till skolgården.

4. Trafiken
Helgagatan är en smal enkelriktad gata endast 5 m bred. ( se ovan)
Att dra in så mkt trafik till alla verksamheter som planeras i den underjordiska nybyggnaden och till
ett nytt bostadshus med 65 lägenheter verkar inte tillräckligt genomtänkt.
Kv. Metern med nästan 400 boende, varav 50 barn har sin utgång genom porten till Helgagatan.
Framför den planeras nu ingången för barn, personal, och alla transporter till de nya
verksamheterna. I Parkeringsutredningen för nybyggnad av bostäder går att läsa att för
sophantering, varuleveranser och angöring föreslås en lastzon framför den nya byggnaden.
Sophämtning är planerad ske genom den portik som placeras i gatuplanet mitt i det nya
bostadshuset.

Vad händer vid en brand? Hur blir det om det börjar
brinna i garaget eller ve och fasa i delen med
förskolan?
Det brandtekniska utlåtandet har bara utrett de
övergripande förutsättningarna för brand i
bostadshuset. De skriver att flerbostadshuset ligger
vid allmän körväg (Helgagatan) vilket innebär god
åtkomlighet för räddningstjänstens höjdfordon. Men
hur är det med fordonens längd och bredd på den
smala krokiga gatan med 5 meters bredd?
Nu finns nya rapporter om svårigheter att släcka
brand i elfordon som säkert kommer att finnas på en
del av de 80 bilplatser som garaget ska rymma.
(https://www.svt.se/nyheter/inrikes/brandforsvaretefterlyser-utbildningsinsats-om-faran-medelbilsbatterier)

5. Obesvarade frågor
På förfrågan om hur mkt spräng -och grävmassor som skulle fraktas bort svarar Stadsbyggnadskontoret att de inte har några uppgifter på det, att det kanske skulle komma vid granskningen. Då är
det så dags! Det måste vara åtskilliga ton och kubikmeter som ska fraktas bort på den smala
Helgagatan. Hade det inte varit på sin plats att redovisa hur mkt innan detaljplanen går ut på remiss?
Kan gatan bära tyngden av alla dessa massor eller måste den förstärkas? Hur ska den blåmärkta
bebyggelsen klara all denna vibration och hur ska skolans elever och Helgalundsområdets boende stå
ut med bullret under anläggnings - och byggtiden. Hur kommer parken kunna användas under
byggtiden? Vilka skador kommer den få? Under de närmaste åren kommer också Götgatan borras
upp och förstärkas så det blir oljud från alla håll.
Som Hallmans samarbetspartner Fredrik Sundbärg uttryckte det redan för 100 år sedan: Man borde
bespara stadsbyggandet intelligensfria dynamitarder! Lika aktuellt idag dessvärre!

6. Riksintresset
I kulturmiljöanalysen citeras riksintressena enligt miljöbalken. Dessa utgör en bilaga till den gällande
Översiktsplanen. (ÖP) Där finns många argument för att stoppa exploateringen i Tjurbergsparken.
Dit hör en uppräkning av värdebärande miljöer i 1900-talets stadsbyggande och stadsutveckling
bl.a ”Terränganpassade planer, storgårdskvarter, men även fullföljandet av den äldre rutnätsstaden.
Parkanläggningar och grönska, innerstadens koloniområden.”
Formuleringarna borde vara vattentäta när det gäller riksintressevärdet för både värdekärnan
kv.Metern och den blåklassade skolan och skolgården, men tyvärr verkar så inte vara fallet.
Följande citat om värdekärnor är hämtade ur riksintressedelen (ÖPs.38 -39).
”Värdekärnorna i innerstaden med bostadsbebyggelse från första delen av 1900-talet är avsedda att
bevaras. Samtliga har stora kulturvärden. Några skyddas genom miljöbalkens bestämmelser om
nationalstadsparker. För de övriga kan gällande detaljplaner vid behov behöva kompletteras med
skyddsbestämmelser och rivningsförbud.” (Vår markering)
Här kan väl betydelsen inte förstås annorlunda än att om dessa värdekärnor hotas på ngt sätt kan de
behöva kompletteras med ytterligare skyddsbestämmelser.
Om storgårdskvarter som Motorn och Vingen, Röda Bergen, Metern, Draget och Ryssjan står efter
värdebeskrivningen av dem: ”Befintliga planer kan behöva kompletteras med hänsyn till de
kulturhistoriska värdena.” Dvs. om värdekärnorna hotas på ngt sätt kan de behöva kompletteras med
ytterligare skyddsbestämmelser.
Vi anser att både värdekärnan kv. Metern och den blåklassade skolan hotas av den föreslagna
exploateringen i parken. Hela den småskaliga miljön med den smala Helgagatan och parken ingår i
kv. Meterns och skolans värden och Hallmans tanke om fri sikt mot en allmän monumental byggnad
- som blev Paul Hedqvists prisbelönta skola Katarina Real.
Kv. Metern och Van der Huff bör kompletteras med skyddsbestämmelser för Helgagatan och
Tjurbergsparken då de hotas av den föreslagna bebyggelsen.
Men som vi förstår det har Vicky Wenander tolkat betydelsen så att om området behöver
kompletteras så ska det göras med hänsyn till de befintliga kulturhistoriska värdena - vilket är en helt
annan sak. Som framkommit i hennes bedömning anser hon att den nya bebyggelsen tar hänsyn
både till värdekärnan kv. Metern och till det blåmärkta skolkvarteret.

Det nya sättet att det är exploatören och inte kommunen som beställer och betalar personer eller
företag för att göra utredningar om ett projekt leder till orimliga slutsatser om konsekvenserna, som
här att påverkan av riksintressena för kulturmiljön är måttliga. Man biter inte den hand som föder en.
Vi har påpekat det förut i utredningar om Malongenparken.
Beträffande bostadsförsörjning och förtätning säger ÖP att komplettering ska prövas på lämpliga
ställen i alla delar av staden. (s. 45) Ingen kan väl påstå att Tjurbergsparken är lämplig och behöver
kompletteras med bostäder på just detta känsliga ställe utom AB Olov Lindgren som äger fastigheten
intill och på så sätt slår två flugor i en smäll.

Sammanfattning
Det finns bara ett svar på detta miljöförstörande detaljplaneförslag.
Föreningen Södermalmsparkernas Vänner yrkar avslag.
Föreningen föreslår att skyddsbestämmelser tas fram för hela Tjurbergsparken och för
Helgagatans del mellan Kv. Metern och van der Huff.
Bitte Liberg ordf. Föreningen Södermalmsparkernas Vänner
Torkel Knutssonsg.31 118 49 Sthlm

