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Program för Alvik östra i stadsdelen Alvik och Traneberg, 
S-Dp 2013-06024 
   
 
Med anledning av Stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat ärende vill Bromma 
Hembygdsförening (BHF) lämna följande yttrande: 

 
Kompletterande bebyggelse i Traneberg:  
(Område 2 i programhandling. Område A i trafikbullerutredning) 
 
Vi vill först hänvisa till Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering enl. nedan: 
Tranebergs smalhusområde är från 1930-talet och den första smalhusstadsdelen i Stockholm. 
Stadsmuseet skriver: ”Tranebergs smalhusområde ger ett mycket grönt intryck med luftiga och soliga 
bostadsområden, utomordentligt anpassade till den befintliga naturen. De smala lamellbyggnaderna är 
placerade relativt långt ifrån varandra. Husen är omgärdade av den ursprungliga vegetationen, vilket 
ger området karaktären av fritt liggande byggnader i naturlandskap.” Det sägs vidare att inom området 
”skall stor hänsyn tas till såväl helhetsmiljöns som de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värde.” 
 
BHF har följande synpunkter: 
 
Hus I: 
- Det föreslagna huset kommer att ta en stor del av Tranebergsparkens bergsområde i anspråk. 

En stor del av den öppna parken med ett vackert bergsparti med rundslipade hällar kommer att  
upphöra att existera.                 

- Huset kommer att ta bort utsikten mot söder från befintligt hus längs Tranebergsvägen. 
- Det kommer också att i hög grad skugga det befintliga huset och den nya trånga gården. 
- Dessutom är bullernivån från trafiken på Drottningholmsvägen mycket hög. 
- Husets karaktär överensstämmer inte med de närliggande kulturhistoriskt värdefulla smalhusen. 
- Huset är inte varsamt anpassat till terrängen. 
- Huset strider följaktligen mot det av Stadsmuseet föreskrivna förhållningssättet betr. kompletterande 

hus. 
Vi anser att påverkan på befintliga bostäder och på naturen och den kulturhistoriska miljön blir 
alltför stora. Vi avstyrker detta hus.  
 
Hus II: 
Smålägenheter kan godtas om riktvärdet för ljudnivån på uteplats klaras. 
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Hus III: 
- Bullernivåerna på platsen överskrider godtagbara värden. Platsen är även utsatt för flygbuller. 
- Huset kommer att ligga mycket nära både tunnelbanan och de befintliga punkthusen. 
- Platsen är påverkad av höga halter av luftföroreningar från biltrafiken. 
- Det långsträckta huset är även olämpligt ur stadsbildssynpunkt och bryter mot den befintliga 
  öppna landskapskaraktären med punkthus.  
- Huset strider mot det av Stadsmuseet föreskrivna förhållningssättet betr. kompletterande hus. 
 Vi avstyrker detta hus.  
 
 
Ny bebyggelse på Tranebergsterrassen (Tranebergsstrand) 
(Område 4 i programhandling. Område B i trafikbullerutredning). 
 
Hus I och II: 
- Husen utsätts för oacceptabelt höga ljudnivåer från trafiken. 
- Endast ett begränsat antal lägenheter kommer att få utblick mot Mälaren. I övrigt så blir utsikten   
   mot den näraliggande 6-våningar höga tegelväggen på Tranebergsstrandshusens baksida mot norr.  
- De nya husen kommer också att skuggas av dessa hus en stor del av dagen.  
- Området är även påverkat av höga halter av luftföroreningar från biltrafiken. 
- Den befintliga skogen i området utgör en mycket värdefull spridningszon för barrskogslevande    
   arter. 
- För de befintliga bostäderna skulle en förlust av skogen och dess djurliv innebära att den 
  visuella miljön utarmas.  
- De befintliga bostäderna kommer också att utsättas för högre momentana ljudnivåer från  
   trafiken än tidigare.  
Vi avstyrker dessa hus.  
 
Hus III: 
- Själva huset har mindre allvarliga brister än hus I och II men gården blir trång och skuggig.       
- Skogsområdet på denna plats har ett högt naturvärde för ädellövskogslevande arter. 
- Om Hus I och Hus II inte byggs (i enlighet med vår mening) så kommer detta hus att framstå     

som onaturligt i stadsbilden. 
Vi anser sammantaget att huset bör utgå och avstyrker därför även detta hus. 
 
 
Påbyggnaden på SALK-hallen 
Vi anser att torndelen borde vara lägre och att SALK-hallens karaktäristiska runda takform 
gärna kunde få framträda tydligare och även återkomma tydligare i tornets takform. 
 
 
Sydöstra Alvik 
Vi anser att programmet för det nya bostadsområdet, med bevarade av kulturhistoriskt värdefulla  
byggnader och en ny strandpark, är väl utformat. 
 
 
  Bromma Hembygdsförening har ca 1000 medlemmar. 
 
 
  På styrelsen för Bromma Hembygdsförenings vägnar och med vänliga hälsningar 
 
  Håkan Thulin, arkitekt 
  Alstersvägen 3 
  168 39 Bromma 
  thulin.ark@gmail.com 

 


