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Yttrande över förslag till detaljplan för Brädstapeln 13 och 16 i stadsdelen 
Kungsholmen. Dnr 2009-04274. Granskning 2. 
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av planförslaget, utsänt för granskning 
till 2017-12-20. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:                                                                           
 
Sammanfattning 
Liksom vid den förra granskningen avstyrker SBF med kraft förslaget till påbyggnad av 
Trygg-Hansahuset. Det är oförsvarligt och lagstridigt att förvanska detta byggnadsverk av 
högt kulturhistoriskt, arkitektoniskt och samhällshistoriskt värde av byggnadsminnesklass. 
SBF anser vidare att den föreslagna påbyggnaden negativt påverkar flera av uttrycken för 
riksintresset för Stockholms stad och Djurgården. 
  
SBF:s synpunkter   
SBF avstyrkte planförslaget vid föregående granskning med hänvisning till att den föreslagna 
påbyggnaden av Trygg-Hansahuset är oacceptabel både med hänsyn till bristen på respekt för 
husets höga kulturhistoriska, samhällshistoriska och arkitektoniska värde och med hänsyn till 
effekterna för stadsbilden där SBF anser att flera av uttrycken för riksintresset för Stockholms 
stad och Djurgården påverkas påtagligt. SBF hänvisar till detta granskningsyttrande (2016-11-
10) och anför därutöver följande: 
 
Även om påbyggnadens volym minskats och gestaltningen omarbetats är det likväl 
fortfarande fråga om en stor främmande påbyggnad som bryter kraftigt mot den befintliga 
byggnadens väl genomtänkta senmodernistiska formspråk - en byggnad som Stockholms 
stadsmuseum bedömer motsvarar fordringarna för byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.  
 
Den 65 sidor långa konsekvensbeskrivningen försöker ge intryck av en noggrann avvägning 
mellan det kulturhistoriska intresset och exploateringsintresset men argumenten håller inte. 
Analysen präglas av att projektet till varje pris ska genomföras. Ett argument för projektet 
som anges i konsekvensbeskrivningen är att periodens kontorsbyggnader har kommit att 
byggas på med nya våningar i otaliga fall, vilket alltså skulle vara ett motiv för påbyggnad 
även i detta fall. Ett annat argument som framförs är bedömningen att de osynliga tak som 
förespråkades enligt det modernistiska idealet innebär att byggnaderna inte upplevs lika 
tydligt som avslutade fullödiga byggnadsverk, d.v.s. i jämförelse med byggnader med synliga 
tak.  
 
SBF anser att det faktum att många kontorsbyggnader byggts på idag med flera våningar 
sammantaget kommer att förändra höjdskalan i innerstaden, påverka stadsbilden och stadens 
siluett och förändra karaktären i gaturummen så att de blir mörkare och skuggigare. Dessa 
påbyggnader sker steg för steg utan att principfrågan om huruvida stadens höjdskala ska 
förändras har prövats på ett samlat sätt i en demokratisk process. Dessa påbyggnader leder 
successivt till en stor försämring av stadsmiljön samt att många uttryck för riksintresset 
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påverkas kraftigt. Att staden genom "gluggplanering" ökar antalet våningar på hus efter hus är  
inget hållbart argument för att fortsätta att bygga på kontorshusen, allra minst ett kontorshus 
av byggnadsminnesklass. 
 
SBF ställer vidare frågan med vilken rätt planförfattarna anser sig kunna bedöma denna 
föreslagna förändring bättre än företrädare för kulturmiljövården som är starkt kritiska till att 
genom påbyggnaden förvanska den tidstypiska stilen för denna  omsorgsfullt utformade 
byggnad av en av samtidens stora arkitektkontor? SBF anser att påbyggnaden skulle innebära 
en förvanskning som strider mot PBL 8 kap 13§ (En byggnad som är särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas). Det är 
ett ohållbart argument att utifrån en skönsmässig arkitektonisk bedömning med fokus på 
andra stilideal anse sig ha rätt att förändra ett högklassiskt byggnadsverk från en annan tid i 
strid med sakkunskapen och gällande lagstiftning.  
    
För Svenska byggnadsvårdsföreningen dag som ovan 
 

 
Vicki Wenander          Kristina Berglund 
Ordförande           Vice ordförande 
 
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen grundades 1975 och är en oberoende icke vinstdrivande, ideell förening 
med cirka 6000 medlemmar. Föreningen är en miljöorganisation vars huvudsakliga ändamål är att sprida och 
förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv och 
nyttja detta som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i 
nutida stadsplanering.  
 


