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Yttrande om detaljplan för Kampementsgatan m.m. 
 

- Synpunkter 

 
Nätverket YIMBY ställer sig i huvudsak positiva till de aktuella byggplanerna. Planförslaget klarar av 
att läka ett idag splittrad stadsrum på ett sätt som passar väl in på platsen och som anspelar bra mot 

den befintliga bebyggelsen på Gärdet. 

 

Nätverket YIMBY delar slutsatserna i detaljplaneförslaget och menar att, precis som uppges, 

byggnaderna har potential att förbättra stadsmiljön och stärka stadsmiljöns urbanitet. Det är utmärkt 

att det kompletteras med fler bostäder på detta centrala och kollektivtrafiknära läge. 

 

Vi ser det som särskilt positivt att de nya byggnaderna får en direktkontakt med trottoaren och att de 

alltför vanliga gräsremsorna mellan trottoar och byggnad undviks. 

 
YIMBY ställer sig ofta negativa till uppförandet av punkthus, men det något speciella läget gör det 

svårt att uppföra kvartersmässig bebyggelse och vi menar att byggnaderna för att vara punkthus väl 

lyckas med uppgiften att skapa ett gaturum. 

 

De planerade låga murarna mellan byggnaderna ser vi också som positiva då de avgränsar 

gaturummet från kvartersmarken, och skapar en avgränsning mellan offentlig och privat yta på ett 

sätt som minskar den problematik som punkthus annars ofta ger upphov till. 

 

De nya trädplanteringarna på den södra sidan av Kampementsgatan kommer också att hjälpa till att 

läka gaturummet och rätta till en del av de misstag som den mindre lyckade bebyggelseplaneringen 
från 1960-talet på gatans södra sida har givit upphov till. Idag upplevs miljön som ödslig och 

oinbjudande varför vi ser en tydligare definition av stadsrummet som mycket välkommen. 

 

Arkitektoniskt känns byggnaderna relativt väl genomarbetade. I sin form ansluter de till den klassiska 

funkisarkitekturen snarare än modernismens hårdare formspråk eller den mer utslätade nyfunkisen. 

 

YIMBY finner det glädjande att man i detta projekt har identifierat den mycket goda 

kollektivtrafiktillgången och därför har satt parkeringstalet till relativt låga 0,61 bilplatser/lägenhet. Vi 

skulle dock gärna se att denna sänktes något ytterligare för att avspela det faktiska bilinnehavet i 
Stockholms innerstad som ligger på strax under 0,5. 

 

Bebyggelseskalan är, menar vi, för lågt satt. Önskvärt vore att prova en bebyggelseskala på 5 

våningar med en indragen sjätte våning. En sådan skalhöjning skulle inte uppfattas som speciellt 

påtaglig i stadsrummet men ändå innebära ett väsentligt bostadstillskott. Lämpligen kan 

byggnadshöjden variera något så att lägre hus planeras där det uppfattas som att det finns en 

skuggningsproblematik, medan de något högre byggnaderna kan placeras där sådan problematik inte 

finns. En höjdvariation hjälper också till att skapa en positiv variation i stadsrummet. 



 

Det är problematiskt att det inte i något av husen planeras in lokalytor. Förvisso kommer 

gaturummet att i sin form bli urbanare, vilket vi ser som positivt, men gaturummet kommer att 

upplevas som privat om det inte finns någon publik funktion i något av husen. Det bör noteras att 

Kampementsgatan idag helt saknar lokalytor. Genom en sänkning av parkeringstalet från 0,61 till 0,5 

kan lokalyta tillskapas utan frånfall av bostadsyta. Samma effekt kan också uppnås genom att låta 

något eller några av husen få fler våningsplan. Det bör också noteras att publika lokalytor ökar 

bostädernas attraktivitet.  

 
YIMBY anser att minst två av husen bör kompletteras med lokalytor i entréplanet. En placering i 

husen närmast Värtavägen är att föredra då flödet längre in på Kampementsgatan är begränsat då 

det är en återvändsgränd. 

 

På längre sikt ser vi gärna att staden tittar på möjligheten att ändra Kampementsgatan från 

återvändsgata till genomfartsgata. Hur en sådan koppling skulle kunna gå till har vi inte studerat 

närmare, men det bör noteras att återvändsgränder sällan fungerar bra ur stadsmässig 

urbanitetssynpunkt. Redan inom planarbetet för det aktuella förslaget bör det skapas en tydlig 

förbindelse för gång- och cykeltrafik till Sandhamnsgatan. 

 

 

 

 

 



- Om YIMBY 
 
YIMBY är ett nätverk bestående av drygt 3600 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: 

 

Anders Gardebring 

Strindbergsgatan 44 

115 31 Stockholm 

Epost: anders@yimby.se 


