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Centrala Telefonplan i Midsommarkransen och
Västberga
Synpunkter i tidigt samråd på idéer kring utbyggnad, dnr 2013-05016
Stadsmuseets synpunkter i sammanfattning
Stadsmuseet bedömer att de föreslagna skyskraporna i direkt anslutning till LM-staden och Telefonfabriken skulle medföra så stora negativa konsekvenser för närmiljön och riksintresset att de varken
skulle vara förenliga med plan- och bygglagens krav på hänsyn till
bebyggelseområdets kulturvärden eller med stadens mål för områden av riksintresse som de uttrycks i den nyligen antagna översiktsplanen. Föreslagna skyskrapor skulle också på flera punkter bryta
mot översiktsplanens planeringsinriktningar vad gäller såväl kulturmiljö som arkitektur och gestaltning. Stadsmuseet anser därför att
dessa byggnader ska utgå ur den fortsatta planeringsprocessen för
området.
I övrigt har Stadsmuseet följande sammanfattande synpunkter:
Kvarter 1 och överdäckning av spårområdet:
 Överdäckning av spårområdet bedöms som möjlig.
 Tunnelbanans befintliga stationsbyggnad bör bevaras men kan
byggas till mot öster för att skapa en ny entré.
Kvarter 2:
 Ny bebyggelse i kvarter 2 bedöms som möjlig.
 Den föreslagna 17 våningar höga byggnaden är inte lämplig i
detta läge och bör utgå.
 Idéförslaget behöver bearbetas vad gäller höjder och formspråk
för att bättre relaterar till övrig bebyggelsen längs Telefonvägen.
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Kvarter 3:
 Ny bebyggelse i kvarter 3 bedöms som möjlig.
 Nya byggnader behöver placeras med respektavstånd eller tydligare relation till det bevarade ångpannehuset på fastigheten
Tvålflingan 14.
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En något högre byggnad enligt idéförslaget bedöms som möjlig
inom detta kvarter.

Kvarter 4:
 Viss ny bebyggelse i området bedöms som möjlig.
 Ny bebyggelse bör utformas med en höjdskala och arkitektur
som ansluter till den närmaste omgivningens karaktär.
Parker och grönområden:
Enligt både underlagsmaterialet till samrådshandlingen och Stockholms översiktsplan råder brist på grönområden och parker i centrala Telefonplan. För att inte ytterligare öka trycket på de befintliga
parkerna bör tillräcklig mängd grönyta tillskapas inom detta planområde.
Behov av en miljöbedömning
Om staden avser pröva de två skyskraporna i ett planförslag så bedömer Stadsmuseet att de skulle riskera att medföra en så påtaglig
skada på ett eller flera riksintressen för kulturmiljövården att en särskild miljöbedömning behöver göras. I denna bör flera vypunkter
från olika delar av staden studeras. Miljöbedömningen bör göras av
en konsult som inte tidigare varit delaktig i projektet.
Planförslaget
Det tidiga samrådsförslaget innebär ny bebyggelse för framföralltbostadsändamål samt överdäckning av spårområdet vid Telefonplans tunnelbanestation. Förslaget omfattar ett nytt stationshus samt
tre bostadskvarter i huvudsak i fyra-sex våningar. I ett av kvarteren
föreslås två skyskrapor om 58 och 78 våningar, i de andra föreslås
uppstickande byggnader om 17 respektive 10 våningar. Området
gränsar till LM-staden och Telefonfabriken i Midsommarkransen
som är utpekat som särskilt kulturhistoriskt värdefullt område och
av riksintresse för kulturmiljövården.
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Bedömningsgrund
I detta tidiga samråd tar Stadsmuseet ställning till förslagets huvuddrag utifrån de kriterier som skulle tas upp vid ett normalt plansamråd. Det gäller framförallt kraven på hänsyn och skydd mot
förvanskning enligt plan- och bygglagen, stadens mål för områden
av riksintresse och påverkan på berörda riksintressens värdebärande
uttryck som de uttrycks i översiktsplanen. Dessutom lämnar Stadsmuseet mer övergripande synpunkter inför fortsatt planarbete.
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Enligt plan- och bygglagen 2 kapitlet 6 § ska bebyggelse och byggnadsverk vid planläggning utformas och placeras på den avsedda
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en
god helhetsverkan. Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 13 § får en byggnad (eller ett
bebyggelseområde) som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas.
I den nyligen antagna översiktsplanen finns många skrivningar om
hur befintliga kulturmiljöer ska värnas och hur arkitekturen ska användas som verktyg för god stadsplanering.
När det gäller riksintressen för kulturmiljövården sägs i översiktsplanens riksintressebilaga bland annat att ”riksintressen utgör en
stor tillgång för stadens framtid. Att värna de värdebärande uttrycken är en förutsättning för att staden ska ha kvar sin attraktivitet och identitet” och att ”Stadens mål är att områdena av
riksintresse ska förvaltas så att planerade åtgärder förstärker de
värdebärande uttrycken utan att skada dem. Stadens mål är alltså
högre än att undvika påtaglig skada.”
Kulturhistoriska värden
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Det nu aktuella planområdet (rödmarkerat) utgörs av spårområdet för tunnelbanan samt områden i anslutning till det som tidigare varit bebyggda
med enklare service och industribyggnader men som nu är avrivna. Planområdet gränsar till riksintresset för kulturmiljövården LM-staden och Telefonfabriken i Midsommarkransen (AB 114).
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Telefonfabriken och LM-staden beskrivs i Stockholms översiktsplan som ”en av Sveriges intressantaste industrimiljöer med LM Ericssons telefonfabrik, som flyttade hit i slutet av 1930-talet, och ett
bostadsområde som stod inflyttningsklart 1940. I den helgjutna miljön ingår LM-stadens välbevarade smalhusbebyggelse som är ett
utomordentligt exempel på funktionalistiskt bostadsbyggande,”
(Riksintressebilagan s. 49)
LM Ericssons fabriksområde bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden (blåmarkerat). I princip all övrig bebyggelse i LMstaden bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefull (grönmarkerad). Området är tillsammans med Midsommarkransen utpekat som
ett särskilt kulturhistorisk värdefullt område.
De enda befintliga byggnaderna inom planområdet är tunnelbanans
stationsbyggnad från 1960-talet och ett gatukök som båda bedöms
ha vissa kulturhistoriska och miljöskapande värden (gulmarkerade).
Söder om planområdet finns några bevarade äldre industribyggnader som bedöms ha särskilt stora kulturhistoriska värden (grönmarkerade) samt nyare bostadskvarter.
Längre österut ligger den kontors- och utvecklingsanläggning som
LM Ericssons expanderade till på 1960-talet. Hela denna anläggning bedöms också ha synnerligen stora kulturhistoriska värden
(blåmarkerad) men ingår inte i riksintresseområdet.
Stadsmuseets synpunkter
Nedan kommenteras dels det kulturmiljöunderlag som har tagits
fram till samrådet, dels Stadsmuseets syn på de två föreslagna
skyskraporna och på övriga delar av planförslaget.
Planhandlingens kulturmiljöunderlag
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Till planhandlingarna har bifogats en kulturmiljö- och stadsbildsanalys med konsekvensbedömning som gjorts av Tyréns på uppdrag
av exploatören SSM Bygg & Fastighets AB. Rapporten är stämplad
som ”Arbetsmaterial” och ska enligt samtal med Tyréns (Martin Lagergren) inte ses som en färdig produkt. Stadsmuseet anser att rapportens kulturmiljö- och stadsbildsanalys ger en heltäckande och
bra beskrivning av närområdet och dess förutsättningar.
Däremot anser Stadsmuseet att rapportens slutsatser om områdets
känslighet/tålighet och konsekvensbedömningen av planförslaget i
denna arbetsversion har uppenbara brister. Stadsmuseet anser att
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konsekvensbedömningen kraftigt underskattar den påverkan som
föreslagna skyskrapor skulle få på närmiljön och riksintresset LMstaden och Telefonfabriken. Konsekvensbedömningen utgår enligt
Stadsmuseets bedömning från en alltför snäv syn på både områdets
och riksintressets värden. I andra delar är slutsatserna i konsekvensbedömning mer adekvata även om de i många fall är otydliga och
öppnar upp för olika tolkningar. Konsekvensbedömningen behöver
bearbetas vidare i dessa delar.
Kulturmiljö- och stadsbildsanalysen bör ligga till grund för den fortsatta bearbetningen av förslaget inför samråd. Inför samråd bör en
konsekvensbedömning av det slutgiltiga planförslaget göras av en
från projektet fristående konsult på direkt uppdrag av Stadsbyggnadskontoret.
Stadsmuseets synpunkter på de två skyskraporna i idéförslaget
Telefonfabrikens och LM-stadens betydelse förminskas
Telefonplan är i dag ett av Stockholms mest kända och karaktärsstarka ytterstadsområden. Stark bidragande till detta är Telefonfabriken som både gett området dess namn och är det dominerande
inslaget i närmiljön. Trots att Ericsson har lämnat området har anläggningens identitet snarast stärkts av att Konstfack sedan drygt tio
år har sin verksamhet i lokalerna.
Att tillföra ett i skala så dominerande tillägg som de föreslagna två
skyskraporna skulle flytta fokus från Telefonfabriken och LMstaden. Områdets nuvarande tydliga identitet och karaktär skulle
därmed påverkas negativt. Både de historiska och de nutida sambanden mellan Telefonfabriken och bostadsområdet skulle bli otydligare och området vid Telefonfabriken och Midsommargården
skulle inte längre vara Telefonplans naturliga centrum. Många av de
karaktärsskapande delarna i området skulle på grund av det dominerande tillskottet i närmiljön bli svårare att uppfatta.
Att placera så stora volymer på den föreslagna platsen skulle också
försvaga sambandet mellan Telefonfabriken och Ericssons 1960-talsanläggning i kvarteret Timotejen.
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Allt detta strider enligt Stadsmuseets bedömning både mot kraven
på hänsyn och skydd av kulturvärden i plan- och bygglagen och mot
översiktsplanens riktlinjer för riksintresseområden och intention att
arkitekturen ska ”säkerställa att nya byggnader och platser ger mervärden till staden och invånarna.” (s. 69). Den negativa påverkan på
riksintresset bedöms kunna bli påtaglig.
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Olämplig plats för höga hus
I Stockholm har man tidigare följt några grundprinciper för uppförande av höga hus. De har använts för att förstärka höjdpartier, till
exempel längs Stockholmsåsen, för att i närområdet markera ett viktigt stadsdelscentrum eller en viktig entré till ett område. Man kan
också se exempel på hur höga hus har använts för att ge ett område
en ny identitet (till exempel Kista). Stadsmuseet kan inte se att de
föreslagna skyskraporna vid Telefonplan skulle passa in i någon av
dessa kategorier. De skulle inte förstärka något höjdparti, de behövs
inte för att i närområdet markera ett stadsdelscentrum (vilket Telefonplan för övrigt inte heller är) eftersom radiotornet redan fyller
den funktionen, de markerar ingen entré och det finns inget behov
av att ge Telefonplan en ny identitet.
Det är inte heller motiverat att här använda höga hus för att starta
eller förstärka en stadsutveckling i Telefonplan. Till skillnad från
till exempel Kista, där både staden och Stadsmuseet har bedömt att
det är möjligt att bygga högt, är utrymmet för ytterligare förtätning
eller expansion mycket begränsat vid Telefonplan.
Stadsmuseet anser att det ska kunna byggas höga hus i Stockholm.
Men besluten om var det är lämpligt ska baseras på tydliga och hållbara mål för stadsbyggande.
Påverkan och betydelse på långt avstånd
Utifrån de vyer som presenteras i konsekvensbedömningen delar
Stadsmuseet bedömningen att påverkan på riksintressena Stockholms innerstad med Djurgården och Skogskyrkogården i vissa fall
skulle bli märkbar men att den inte skulle bli påtaglig. (För Drottningholm fanns inga vyer i detta arbetsmaterial.) Från vissa platser
skulle dock upplevelsen av särskilda byggnadsverk, till exempel
Högalidskyrkan, påverkas mer negativt.
Stadsmuseet ser däremot inte några tydliga stadsbyggnadsmässiga
motiv för att uppföra mycket höga byggnader på den här platsen.
Telefonplan har inte sådan betydelse i staden att det finns behov av
att markera dess läge på mycket långt håll. Det skulle snarare kunna
uppfattas som förvirrande om en relativt liten stadsdel som inte är
en viktig målpunkt skulle markeras på det här sättet.
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Sol- och vindförhållanden
Framförallt den äldre bostadsbebyggelsen vid Telefonplan är tydligt
planerad efter de då rådande principerna om goda ljusförhållanden i
bostäderna. Med två mycket höga byggnader i söderläge kommer
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dessa kvaliteter i det befintliga bostadsbeståndet att påverkas påtagligt negativt.
Den studie av förväntade vindförhållandena kring de föreslagna nya
byggnaderna som ingår i underlagsmaterialet är svår att tolka utan
expertkunskaper i ämnet. Studien skulle vinna på att ha med jämförelser med befintliga förhållanden eller andra kända platser i staden.
Utifrån de slutsatser man som lekman kan dra verkar det oroväckande att de flesta mätpunkterna kring de höga husen visar på vindförhållanden som bara är acceptabla för gående och stående – inte
för sittande. Om målet är att skapa nya attraktiva platser kring Telefonplan är resultatet oroande.
Stadsmuseets synpunkter på övriga delar av idéförslaget
Stadsmuseet har i detta skede framförallt studerat den generella skalan på den föreslagna nya bebyggelsen i området – inte redovisad
utformning av de enskilda byggnaderna.
Kvarter 1 och överdäckning av spårområdet
Tunnelbanans stationsbyggnad från 1960-talet bedöms ha vissa kulturhistoriska värden och ett miljöskapande värde för området. Framförallt ansluter den på ett bra sätt mot både Telefonfabriken och
torget. Stationsbyggnaden bör bevaras men Stadsmuseet bedömer
att en tillbyggnad mot öster är möjlig utan att stationen förlorar sina
kärnvärden.
Den öppna tunnelbaneperrongen är karaktärsskapande och typisk
för många av ytterstadens tunnelbanestationer. Stadsmuseet bedömer dock att spårområdet i det här fallet är möjligt att överdäcka
utan att områdets kulturvärden påverkas på ett påtagligt negativt
sätt. Anslutningen mot den befintliga stationsbyggnaden och möjligheten till dagsljusinsläpp är kvaliteter som behöver studeras vidare.
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Kvarter 2
Kvarter 2 består av en infartsparkering och en mindre grönyta i ett
område som har ”blivit över” mellan det tidigare spårvagnsspåret
(längs Telefonvägens södra sida) och tunnelbanediket. I idéförslaget
föreslås kvartersbebyggelse med en uppstickande byggnad om 17
våningar i detta kvarter.
Stadsmuseet anser inte att det är lämpligt med en hög byggnad i så
nära anslutning till riksintresseområdet. En hög byggnad i detta läge
skulle både konkurrera med radiotornet och påverka smalhusen i

Remissvar
Dnr 4.1/1423/2018
Sida 8 (8)

LM-staden på ett negativt sätt. Stadsmuseet bedömer att den föreslagna byggnaden skulle strida mot kraven på hänsyn och skydd
mot förvanskning i plan- och bygglagen samt mot översiktsplanens
riktlinjer för riksintresseområdet.
Även övrig ny bebyggelse i detta område kräver ett stort mått av anpassning till LM-stadens och Midsommargårdens skala och karaktär
men också till senare tids bebyggelse längs Telefonvägen. Här är
Stadsmuseets bedömning att idéförslaget behöver bearbetas ytterligare i det fortsatta planarbetet både vad gäller höjder och detaljutformning.
Kvarter 3
Kvarter 3 bedöms som mer tåligt för förändring än kvarter 2 och 4.
Här anser Stadsmuseet att det finns förutsättningar att pröva den föreslagna 10 våningar höga byggnaden i det fortsatta planarbetet.
Även i övrigt är Stadsmuseets preliminära bedömning att det här
finns förutsättningar till ny bebyggelse i linje med idéförslaget. Bebyggelsen behöver dock placeras med respektavstånd eller en tydligare relation till det bevarade ångpannehuset på Tvålflingan 14.
Kvarter 4
Ytan består sedan tunnelbanans tillkomst på 1960-talet av en angöringsplats för bussar samt en torgliknande yta på vilken det i dag
finns en toalettbyggnad och en grillkiosk.
Ytan kan enligt Stadsmuseets bedömning bebyggas men det är en
plats som ställer stora krav på utformning av tillkommande bebyggelse. I kvarteret bör man i stället för de föreslagna skyskraporna
studera en bebyggelsestruktur anpassad efter de många omgivande
bebyggelsetyperna. Ny bebyggelse i kvarter behöver relatera till såväl den nyare bostadsbebyggelsen i öster som till den låga stationsbyggnaden och villaområdet på andra sidan Mikrofonvägen.
Parker och grönområden
Med tanke på den brist på grönytor och parker i centrala Telefonplan som beskrivs i både underlagsmaterialet till samrådshandlingen
(Bebyggelsetäthet och tillgång till offentlig friyta, 2017-10-23) och
i översiktsplanen (s. 145) bör man studera möjligheten att få in mer
grönytor i hela det nu aktuella planområdet.
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