
 
 
 
 
 
 
YIMBY – Yes in my Backyard.                                               2009-02-20 
Diarienummer: 2006-03485                                                      2009:6 
 

Yttrande om detaljplan för kvarteret Telefonfabriken mm 
 

- Inledning 
 

Nätverket YIMBY ställer sig positiva till uppförandet av bostäder inom planområdet.  

 

Planens målsättning beskrivs med dessa ord: 

 

”De nya fastighetsägarna Vasakronan, Stena Fastigheter, SSM Bygg och Fastigheter samt Keops har 

ambitionen att tillsammans med staden utveckla området till en sammanhållen stadsmiljö med en 

blandning av bostäder, arbetsplatser och service.” 

 

YIMBY ser denna målsättning som utmärkt. Området har en stor potential att utvecklas till attraktiv 

stadsbyggd, speciellt med den kulturverksamhet som idag växer fram i området. Som vi påtalat i vårt 

yttrande till Stockholms kulturvision 2030 (2009:1 - 

http://www.yimby.se/material/kulturvision2030/YIMBY_kulturvision_2030.pdf) så behöver kulturen 

lokaler och kunder. Vi ser telefonplan som ett utmärkt område som kan berikas med tät och blandad 

stadsmässig bebyggelse som  skapar förutsättningar för ett rikt kulturliv. 

 

Vi vill också särskilt peka på det program som togs fram 2004 som lade fast en övergripande struktur 

för gator, parker, torg och bebyggelse inom stadsdelen. Det är en utmärkt strategi att först ta fram 

en övergripande plan, och att sedan successivt fylla i den efterhand. Resultatet av en sådan planering 

tenderar att bli mer blandad, och mer stadslivsbildande, än områden där allt planeras i ett svep. Det 

gör det också enklare att komplettera efterhand som området utvecklas. 

 

Vi finner det också glädjande att man i planen särskilt tar upp översiktsplanens målsättning med 

blandad bebyggelse. Det är ytterst viktigt att detta efterlevs genom hela områdets utveckling, så att 

bostäder, arbetsplatser, affärer och kultur får blandas till en levande stadsdel som blir attraktiv på 

egna meriter. Det aktuella planförslaget har vissa brister ur dessa aspekter. 

 

Vi vill också ifrågasätta användandet av termen ”bostadsområde” som återfinns på ett flertal ställen i 

plandokumentet. Det är viktigt att lämna de funktionalistiska stadsbyggnadsidéerna bakom sig när vi 

planerar nya blandade nya stadsdelar. Staden bör inte planera ”bostadsområden”, ”arbetsområden” 

eller ”handelsområden”. Staden ska planera stadsdelar. 

 

 



- Yttrande 

 
I stort är den presenterade planen bra. Att området berikas med flera slutna kvarter är ett 

strukturellt viktigt ställningstagande som skapar goda förutsättningar för fungerande flöden inom 

omådet. Det skapar också en tydlig avgränsning mellan offentliga och privata ytor, och därmed en 

ökad trygghetskänsla.  

 

Området innehåller också öppna kvarter. Lokaliseringen av dessa är god då de vänder sig ut mot ett 

naturområde. 

 

Bebyggelsen i kvarter ett kännetecknas av en hel byggnad i fem våningar. Den gradvisa 

förskjutningen från gaturummets offentliga karaktär till gårdens privata karaktär bör studeras vidare 

ur en trygghetsaspekt. Om mellanområdet riskerar att uppfattas som ett halvoffentligt rum (vilket 

planbeskrivningen indikerar) finns en påtaglig risk att området kan upplevas som en otrygg miljö. Vi 

ser helst också att bottenplanet inte upplåtes för bostäder, utan istället ges plats för lokaler och 

andra utrymmen. Om området ska kunna utvecklas till en ny stadsdel riskerar bostäder på 

bottenplanet att bli oattraktiva och de fungerar också mindre bra samman med ett levande stadsliv. 

Om detta inte är möjligt att genomföra bör alternativet bokaler vara ett absolut minimikrav, så att en 

omvandling till lokaler i ett senare skede blir möjligt. 

Planen medger ”möjlighet för butiksläge i hörn”. Planen bör inte bara medge utan också kräva detta. 

För att kompensera eventuellt bortfall av bostadsyta kan huset ökas på med ett plan. 

 

Vad gäller bebyggelsen i kvarter två välkomnar vi att den högre byggnaden placeras just här. Den kan 

med sin placering i områdets utkant i viss mån avhjälpa problemet med gränsvacuum. Det är också 

bra att byggnaden sammanbinds både med den lägre byggnaden intill, och med gatan. Högre 

byggnader bör införlivas i stadens struktur, vilket görs i den aktuella planen. Den högre byggnaden är 

dock något för låg för att skapa en tillräckligt stark kontrast mot omkringliggande bebyggelse för att 

nå fram till syftet att agera ”markör” för områdets nordvästra hörn. Vi ser gärna att byggnadens höjd 

ökas med minst 5 våningsplan till en total höjd av 16 våningar. Arkitekturen i denna högre byggnad 

bör ges extra eftertanke då den med sin höjd blir extra tydlig i stadsrummet på avstånd. 

 

I kvarter tre ser vi den föreslagna utformningen som i huvudsak god. YIMBY ställer sig normalt sett 

tveksamma till låga punkthus då de har negativa stadsbyggnadskvaliteter, men då husen i 

planförslaget placeras direkt mot gata och dessutom binds samman med en lägre volym som binder 

samman stadsrummet ser vi inga stora problem med den föreslagna utformningen. Utan den lägre 

volymen hade byggnaderna inneburit ett allvarligt avbrott i stadsväven, varför det är ytterst viktigt 

att den lägre volymen inte försvinner i det vidare planarbetet. 

 



Vi saknar även här handels- och lokalytor i bottenplanen ut mot Mobilgatan, vilket måste åtgärdas. 

På visionsbilderna i plandokumentet ser vi glada människor en varm sommardag.  

 

 
 

Antalet dagar per år som passar in på scenariot ovan, med strålande solsken, fullt av glada 

människor, lekande barn, två personer som promenerar med sina hundar, överflygande fåglar och en 

person som viftar från balkongen, kan nog räknas på ena handens fingrar.  



Verkligheten kommer inte alltid att vara fullt lika inbjudande: 

 

 
 

Här finns en stor risk att vi med den aktuella planen möts av en mörk, ödslig och oinbjudande gata då 

handels- och lokalytor saknas. 

Om exploatören anser att uppförandet av lokaler i bottenplanet behöver kompenseras med ny 

bebyggelseyta ser vi positivt på en höjning med ett eller två plan av det södra punkthuset. Det skulle 

också skapa en höjdmässig variation mellan de två punkthusen vilket är bra ur stadsbildsmässig 

synpunkt. 

 

Vi ser mycket positivt på att gaturummet omformas som en ”klassisk” stadsstruktur med körbana 

och trottoar, med hus som har direktkontakt med trottoaren. Det är också mycket välkommet att 

delar av gatan trädplanteras. 

 

Den föreslagna parkeringsnormen på 0,8 är med tanke på det utmärkta kollektivtrafikläget för hög. 

En norm på runt 0,5 anser vi rimlig, vilket mer korrekt avspeglar det faktiska bilinnehavet i 

tätbebyggda stadsdelar med god kollektivtrafik i Stockholmsområdet. En sänkt norm möjliggör också 

lägre byggkostnader, och billigare lägenheter. 

 

 

 



- Gatulivet 

 
Vi tycker det är glädjande att man planerar att bygga flera slutna kvarter inom planområdet. Att 

husen också är väl integrerade med gatorna ser vi också som något mycket positivt.  

 

I Stockholm är utbudet av verksamhetslokaler på bottenplan längs livliga gator så lågt att priserna 

blivit mycket höga. Mindre kapitalstarka grupper som exempelvis kulturutövare har idag inte råd att 

skaffa lokaler för verksamhet. För kulturen och mångfaldens skull måste vi därför bygga fler 

stadsdelar i Stockholm som har livliga kvarter likt det som vi har mycket av i innerstaden. Desto mer 

riktig stad med gott om verksamhetslokaler, desto billigare blir lokalerna och desto större blir 

mångfalden i utbudet av kultur och andra tjänster i staden.  

 

Telefonplan har profilerat sig som en kreativ stadsdel och då måste vi också ta vårt ansvar och se till 

att alla kreativa entreprenörer i stadsdelen har råd att skaffa lokaler för verksamhet. För att uppnå 

detta måste vi skapa gott om verksamhetsytor längs de gator människor rör sig. YIMBY föreslår 

därför att alla hus inom planområdet längs huvudgatorna Tellusgången, Telefonvägen och den så 

kallade ”huvudgatan” förses med lokaler för verksamhet på bottenplan. Husen vid övriga 

kvartersgator bör byggas på ett sådant sätt att det i framtiden blir möjligt att bygga om 

bottenvåningarna till lokaler för verksamhet om så skulle behövas. 

 

 

 



- Parker 

 
Det finns gott om grönområden runt planområdet men de är i dåligt skick. Grönområdena är också 

svårtillgängliga. Söder om planområdet ligger ett stort grönområde som är isolerat av tunnelbanans 

räls. Väster och norr om planområdet ligger också ett grönområde kallat LM-skogen som är isolerat 

genom taggstängsel.  

 

 
Taggstängsel isolerar idag människor vid Telefonplan från parken 

 



 
YIMBY tackar den hjälte som tagit lagen i egna händer och gett de boende i Midsommarkransen 

möjlighet att gå till sin park. Men porten är inte anpassad för rörelsehindrade eller barnvagnar. 

Parkens tillgänglighet måste förbättras.  

 



 
Ingången till södra parken från planområdet är inte inbjudande. Den måste förbättras. Bollplanen bör 

fräschas upp. 

 

Det är glädjande att man enligt planen vill förbättra möjligheten att ta sig in till västra parkområdet 

genom de gångvägar som planeras. Men tillgängligheten från planområdet till norra och södra 

parken måste också förbättras. 

 

I grönområdet norr om planområdet finns en lekpark men den är långt borta och i mycket dåligt 

skick. Det finns inte heller många öppna ytor i parken som ger besökarna solljus. Vi måste spendera 

pengar för att fräscha upp parkytorna och göra de användbara för fler boende och arbetande i 

området. Grönområdena bör ge goda möjligheter för avkoppling i öppna ytor, ha aktiviteter för 

motion som exempelvis beachvolleybollplaner, få bättre lekytor för barn och promenadstråk 

anpassade för rörelsehindrade och barnvagnar. Om staden anser att detta enligt nuvarande plan inte 

är ekonomiskt möjligt bör man överväga att bygga planområdet ännu tätare för att skapa 

befolkningsunderlag för att förbättra parkerna. Då blir Telefonplan en grönare stadsdel där fler kan 

njuta av det gröna. 

 

 

 



- Arkitektur  

 
Midsommarkransen har arkitektur från nästan alla epoker under de senaste hundra åren. 

Arkitekturen präglar ofta sin tid. Vi bör fortsätta denna tradition. YIMBY ser gärna att arkitekturen 

blir något nytt som vi inte sett de senaste 60 åren. Man bör anstränga sig till det yttersta för att bry 

sig om utseendet i arkitekturen för att skapa en så trevlig atmosfär i stadsdelen som möjligt. 

Arkitekturen måste också se kreativ ut om det ska bli möjligt att marknadsföra stadsdelen som 

kreativ utanför stadens gränser. I våra grannländers huvudstäder byggs fantastiskt kreativ arkitektur 

som ger städerna positiv uppmärksamhet runt om i världen. Stockholm ska inte vara sämre, utan 

bättre!  

 

 
Midsommarkransen präglas av en vild blandning av arkitektur från nästan alla epoker de senaste 100 

åren.  

 

 

- Kollektivtrafik 

 
Kollektivtrafiken vid Telefonplan kan förbättras. Det finns idag endast möjlighet att resa i två 

riktningar med spårburen kollektivtrafik. Det planeras att byggas en hubb för bussar över 

Telefonplans tunnelbanestation. Men rälsburen kollektivtrafik är bättre för miljön och anses vara 

attraktivare bland resenärerna. Vi bör planera redan nu för en spårväg som gör det möjligt att resa 

söderut från Telefonplan. Vill man resa kollektivt från Telefonplan till exempelvis Södertälje Syd går 

det idag snabbast att åka in till T Centralen och där byta till SJ-tåg mot Södertälje. När människor 

tvingas ta en sådan omväg till arbetet väljer de ofta bilen framför kollektivtrafiken och det är inte bra 

för miljön. Planförslagets lösning på detta verkar vara en hög parkeringsnorm, vilket är helt fel väg att 

gå. 

 

För att en framtida spårväg i området ska vara ekonomiskt möjlig måste det arbeta och bo tillräckligt 

många på Telefonplan. Staden bör därför överväga att bygga området ännu tätare än man i dag 



planerat om man gör bedömningen att detta skulle förbättra möjligheten att bygga spårväg med täta 

avgångar från Telefonplan.  

 

 

 

- Om YIMBY 
 
YIMBY är ett nätverk bestående av drygt 3500 personer, med åsikter över hela det politiska 

spektrumet som engagerar sig för Stockholmsregionens fortsatta utveckling. Det handlar om 

stadsmässighet, miljö, effektivitet, konkurrenskraft, effektivare kollektivtrafik, större variation inom 

arkitektur, mer levande gatuliv och mycket mer som förenar oss i önskemålet om att staden skall få 

vara just stad. 

 

Vi har en hemsida på: 

http://www.yimby.se/ 

 

Kontaktperson för detta yttrande är: 

 

Johannes Lilleberg 

Midsommarvägen  50 

126 35 Hägersten 

Epost: johannes.lilleberg@yimby.se 


