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     2022-10-21 

    

Stockholms stadsbyggnadskontor 

Box 8314 

104 20 Stockholm 

(med kopia till Skönhetsrådet) 

 

Brf. Taffelberget Rålambsvägen 8-18. 

Yttrande över Startpromemoria för planläggning Trängkåren 6 och 7 i Marieberg 

(dnr 2019-07418).  

 

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för kvarteren Trängkåren 

6 och 7 m.fl. i Marieberg på Kungsholmen. Enligt förslaget ska nuvarande bebyggelse 

kompletteras med två nya höghus och en hög påbyggnad på en redan befintlig byggnad. 

De nya byggnaderna är enligt förslaget främst avsedda för kontor, handel och service (så 

som gymnasieskola och idrott).   

Vidare avser planförslaget att möjliggöra ”förbättrade stadskvaliteter genom 

tillskapande och utveckling av platser och torg utmed Gjörwellsgatan”.  

HSB:s bostadsrättsförening Taffelberget, som ligger centralt i det område som 

detaljplanen behandlar, vill här avge följande yttrande i frågan.  

 

TRAFIKEN 

Marieberg genomkorsas av flera viktiga trafikstråk: Västerbron, Gjörwellsgatan och 

Rålambsvägen. De utgör förbindelselänkar till stadsdelarna Södermalm, Fredhäll och 

Essingeöarna och är vidare kopplade till Drottningholmsvägen och Essingeleden.  

Belastningen på dessa trafikstråk är i dagsläget mycket stor och kommer också med all 

sannolikhet att öka i hög grad i fall de planerade byggnationerna blir av.  

Rålambsvägen, vid vilken större delen av brf Taffelbergets fastighet ligger, är redan i dag 

hårt trafikerad , i synnerhet morgon och kväll då alla de barn, som går i någon av 

områdets många skolor, lämnas och hämtas. Den trafiken kommer att tillta när den nya 

idrottshallen i Konradsbergsparken öppnas med som enda tillfartsväg 

Konradsbergsgatan från Rålambsvägen. Eftersom någon parkering vid idrottshallen 

dessutom inte är planerad, kommer folk att tvingas köra fram och tillbaka till 

idrottshallen för lämning och hämtning och på så sätt ytterligare öka trafiken på vår gata.  
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En del av föreningens fastighet vetter mot Gjörwellsgatan, det andra viktiga trafikstråket 

i Marieberg. På Gjörwellsgatan är trafiken tidvis mycket intensiv vilket leder till långa 

köer längs vår fastighet vid trafikljusen i korsningen Rålambsvägen/Gjörwellsgatan, 

något som i sin tur ger upphov till besvärande buller och avgasutsläpp.  Om de 

planerade arbetsplatserna längre upp på Gjörwellsgatan blir verklighet, innebär det att 

trafiken längs gatan markant kommer att öka och ge upphov till ännu mer negativ 

miljöpåverkan.  

Till saken hör att det pågår en förtätning av den redan tätt bebyggda Lilla Essingen. I 

Primusområdet planeras cirka 600 nya bostäder och lokaler för publika ändamål, 

innebärande att trafiken till och från Lilla Essingen via Gjörwellsgatan med 

nödvändighet kommer att öka, vilket ytterligare kommer att påverka vår närmiljö 

negativt.  

De nya husen med sina planerade många arbetsplatser innebär också att behovet av 

parkeringsplatser ökar. Redan nu är möjligheten till parkering under vardagar mycket 

dålig i Marieberg. Bland annat är de platser som finns på Gjörwellsgatan och 

Fyrverkarbacken nästan alltid upptagna. Parkeringen mitt på Rålambsvägen är också för 

det mesta full.  Situationen kommer att förvärras när det nuvarande parkeringshuset 

rivs. Vart ska de som nyttjar det idag då ta vägen?   

KOLLEKTIVTRAFIKEN  

Kollektivtrafiken till och från Stora Essingen och Fredhäll, med bussar som dagligen 

trafikerar Rålambsvägen och Gjörwellsgatan, är redan hårt ansträngd men måste 

rimligtvis utökas om de nya byggnationerna i Marieberg kommer till stånd. En utökad 

kollektivtrafik kommer dock att ytterligare påverka områdets redan hårt prövade miljö.  

 

SKUGGA 

Skuggsituationen är en mycket viktig faktor att ta ställning till när ny bebyggelse 

planeras. Det är höga hus som skapar de största skuggorna. Den nu planerade 

byggnationen i Marieberg med flera höghus kommer att kasta avsevärd skugga över 

stora markområden och byggnader som idag har sol, framför allt under vintern, då solen 

står lågt på våra breddgrader. Våra byggnader på Rålambsvägen skuggas redan nu flera 

timmar varje dag av DN-skrapan.  

 

Signalparken, som precis blivit upprustad på ett mycket fint och trevligt sätt, kommer 

med de nya höga byggnaderna knappast att få någon sol alls. I den parken leker varje 

dag såväl barn från området som barn från våra skolor och förskolor, pensionärer sitter 

där och njuter av solen och tittar på barnen, folk tar med sig fika för en mysig stund. Det 

känns som om kostnaderna för parkens renovering lagts ut helt förgäves. Vem njuter av 

en park i skugga? 
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20 oktober, kl. 11.30.                                    20 oktober, kl. 12.30. 

MÖRKER 

Redan i dag är platsen mellan DN-huset och Sweco på båda sidor om Rålambsvägen 

mycket mörk. Som framgår av bild 1 kastar Sweco-huset vid 11-tiden på förmiddagen en 

oktoberdag sin skugga långt in över Rålambsvägen och bara en strimma ljus når fram till 

gården på Rålambsvägen 10, medan bild 2 visar att ljusstrimman är helt försvunnen en 

timma senare. Dock vet vi som bor här, att på Taffelbergets sida av gatan kommer ljuset 

tillbaka så fort solen passerat Sweco-huset.  Men så kommer det inte att bli när de nya 

skyskraporna tornar upp sig mellan byggnaderna och den öppna och ljusa rymden 

mellan Sweco och DN försvunnit. I stället kommer ett ständigt halvdunkel att råda i den 

här delen av Marieberg. 

BLÅST 

Rålambsvägen är en av de blåsigaste gatorna i Stockholm. Genom den kommer ofta 

kraftiga västliga vindar och de förstärks påtagligt av de höga hus som DN-skrapan och 

Swecohuset utgör. Större delen av året är det heller inte milda vindar som blåser längs 

gatan, utan kyliga vår-, höst- och vintervindar som ofta kan vara mycket bitande.  

Det är en erfarenhet även från andra områden i Stockholm att höga hus skapar 

besvärliga vindförhållanden, och det är därför viktigt att undersöka vindsituationen 

kring de planerade byggnaderna på Gjörwellsgatan. En dålig sådan skulle kunna kraftigt 

begränsa möjligheterna att åstadkomma det livaktiga torg- och folkliv som eftersträvas.   

 

STOCKHOLMS SILHUETT 

Kännetecknande för Marieberg är dess öppna struktur liksom variationen mellan höga 

och låga byggnader, natur och arkitektur. I förslaget står att ”hänsyn ska tas till 

stadssilhuetten” men någon sådan hänsyn verkar inte ha tagits när man föreslår att 

Stockholms välkända sky-line från väster, med DN-skrapan, Swecohuset (tidigare SvD-

huset), ”Erlanderhuset” och Västerbron, ska ”kompletteras” med nya höghus. I själva 

verket kommer de nya husen att helt eller delvis skymma DN- och Swecobyggnaderna 
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(båda blåklassade), som räknas till några av höjdpunkterna i modern, svensk arkitektur.  

De nya höghusen är dessutom, åtminstone av planerna att döma, av tveksam 

arkitektonisk kvalitet. 

Förverkligas planerna skulle således denna välkända profil helt förändras och stora 

estetiska värden gå till spillo. 

 

Med hänsyn till ovanstående vill vi i brf Taffelberget kraftfullt protestera mot 

byggplanerna i Trängkåren 6 och 7 i Marieberg, så som de planeras i det utställda 

förslaget. Vi ber därför Stadsbyggnadskontoret att allvarligt beakta våra synpunkter 

enligt ovan och tänka i nya banor. 

 

Styrelsen för HSB Brf Taffelberget 

   

Karl Helenius Petersen, ordförande       Inga Lena Ångström Grandien, sekreterare 


