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Yttrande över Förslag till detaljplan för Genua 1 i stadsdelen Ladugårdsgärdet, 
Stockholm. Dnr S-Dp 2018-03562 
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av planförslaget, på samråd till 2019-
12-17. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:                                                                            
 
Sammanfattning 
SBF bedömer, till skillnad mot stadsbyggnadskontoret, att genomförandet av planförslaget 
kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses enligt MB 6 kap. SBF avstyrker 
planförslaget av följande skäl: 
 Planförslaget innebär en förvanskning av den befintliga byggnaden vilket strider mot PBL 

8 kap 13§. 
 Planförslaget påverkar stadsbilden på ett sätt som strider mot PBL 2 kap 6§. 
 SBF bedömer att viktiga uttryck för riksintresset för staden påverkas på ett sätt som 

medför påtaglig skada vilket strider mot MB 3 kap 6§.  
 
Byggnadens tidstypiska arkitektur förvanskas kraftigt 
Kvarteret Genua ligger vid Sandhamnsgatan 58-62. Byggnaden är uppförd 1950 och ritad av 
arkitekt Sture Fröhlén, som ritat en stor andel av Gärdesbebyggelsen. Byggnaden är uppförd i 
gult tegel och har väl utformade fasader och ett valmat tegelklätt tak i flack lutning. 
Byggnaden är gulklassad av Stadsmuseet. Byggnaden är oförändrad och har därför en 
välbevarad tidstypisk karaktär. Planförslaget innebär att byggnaden byggs på med två 
vindsvåningar samt att en ytterligare byggnad tillkommer inom kvarteret.  
 
Takens utformning är ett av de viktigaste karaktärsdragen för den funktionalistiska 
byggnadsepoken på Gärdet under 1930-50-talen. Den föreslagna påbyggnaden innebär att det 
befintliga taket ersätts av en hög påbyggnad med sluttande sidor som är helt främmande för 
Gärdesbebyggelsen. Förslaget innebär därför en förvanskning av byggnaden som strider mot 
plan- och bygglagen 8 kap 13§.  
 
Planförslaget är olämpligt med hänsyn till effekten för stadsbilden 
I kulturmiljöutredningen, som ingår i planhandlingarna, anges de värdebärande 
karaktärsdragen för byggnaden bl.a. det exponerade läget i stadsbilden med tydlig gavelfront 
mot Sandhamnsgatan, den samstämda utformningen med kvarteret London på andra sidan 
gatan, byggnadens betydelse för det angränsande parkrummet, den oförändrade exteriören och 
den tidsenliga arkitekturen. Byggnaden har alltså en stor betydelse för stadsbilden i 
grannskapet. Ändå blir slutsatsen i kulturmiljöutredningen att planförslaget kan accepteras, 
trots att analysen borde leda till motsatt slutsats. Slutsatsen av analysen bör i stället vara att 
planförslaget inte kan accepteras eftersom det inte är lämpligt med hänsyn till påverkan på 
stadsbilden, kulturvärden på platsen och intresset för en god helhetsverkan enligt plan- och 
bygglagen 2 kap 6§.   
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SBF bedömer att planförslaget medför påtaglig skada på riksintresset 
Kv. Genua ligger inom riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115) och i 
direkt anslutning till Kungliga Nationalstadsparken. Uttryck för riksintresset, som särskilt 
berörs i detta ärende, är det moderna välfärdssamhället och dess stadsbyggande i detta fall 
Gärdet, anpassningen till naturen, de tydligt avläsbara årsringarna i bebyggelsen samt 
stadssiluetten. Gärdesbebyggelsen har en sammanhållen och tidstypisk karaktär utformad 
enligt funktionalismens stilideal. Bebyggelsen och dess höjder är väl anpassade till den 
kuperade terrängen. Den höga kvaliteten är ett resultat dels av att detaljplanerna varit kraftigt 
styrande för utformningen och dels av att tidens mest namnkunniga arkitekter svarade för 
gestaltningen av bebyggelsen.  
 
En samordnad takarkitektur är en av de viktigaste faktorerna för att ett område ska uppfattas 
som en helhet. I planförslaget föreslås en takutformning, för både den befintliga byggnaden 
och den nya byggnaden, som innebär ett kraftigt avsteg från flera av de nämnda uttrycken för 
riksintresset. Trots detta bedöms planförslaget enligt kulturmiljöutredningen ”medföra små 
konsekvenser för kulturvärden förenade med riksintressets uttryck”. Hänvisning sker också 
till att betydande förändringar redan skett i närområdet vilket är ett makalöst uttalande – är 
detta faktum ett skäl till ytterligare förvanskning?  
 
SBF menar tvärtom att med hänvisning till den kraftiga förvanskningen av den befintliga 
byggnaden, som ett genomförande av planförslaget skulle medföra, och mot bakgrund av 
byggnadens betydelse både som del av en årsring och för helhetsverkan i stadsbilden bör 
planförslaget bedömas medföra påtaglig skada på riksintresset vilket strider mot 3 kap §6 i 
miljöbalken. Här bör även den kumulativa effekten på riksintresset beaktas mot bakgrund av 
tidigare genomförda förändringar i näromgivningen. Gärdesbebyggelsen är ett byggt och 
grönt kulturarv som inte får förödas för framtiden.  
 

 
 
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen grundades 1975 och är en oberoende icke vinstdrivande, ideell förening med 
cirka 6500 medlemmar. Föreningens ändamål är att verka för byggnadsvårdens utveckling och värna 
bebyggelsearvet i människans och samhällets tjänst. Detta sker bl.a. genom 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.  
 
 


