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Yttrande över förslag till detaljplan för del av Tegelbruket 4 m fl i stadsdelen 

Kungsholmen, Stockholm. Dnr S-Dp 2016-10001. Samråd.  
 

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av planförslaget utsänt för samråd. SBF 

anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:                                                                             

 
Sammanfattning 

SBF avstyrker planförslaget då det innebär   

• en negativ påverkan i form av skalförskjutning och kraftig kontrast i förhållande till Sankt 

Eriksområdet med dess höga kvalitet i stadsmiljö och bebyggelse varför förslaget strider 

mot PBL 2 kap 6§ 

• att byggnader med höga kulturvärden som tillsammans ger en lokalhistorisk bild rivs 

vilket strider mot PBL 9 kap 34§ 

• att det föreligger risk för påtaglig skada på viktiga uttryck för riksintresset vilket strider 

mot MB 3 kap 6§ 

• ökad klimatpåverkan eftersom tekniskt fullgoda byggnader avses rivas vilket strider mot 

miljökvalitetsmålet "Begränsad klimatpåverkan" och PBL 2 kap 3§ 

 

SBF föreslår i stället att åtminstone sjukhus- och laboratoriebyggnaderna jämte trädrader mot 

Fleming- och Polhemsgatorna bevaras och att ny bebyggelse inom planområdet i övrigt 

gestaltas i samspel med Sankt Eriksområdet enligt avsikten i gällande detaljplan.   

 

Stadsbilden  

Sankt Eriksområdet, som uppfördes på 1990-talet, är ett av Stockholms mest välplanerade och 

lyckade bostadsområden under senare decennier. Området har en småskalig karaktär med 

måttliga byggnadshöjder och anknyter till 20-talsklassicismens formspråk med välstuderade 

fasader, variation i taklandskap, detaljer och färgsättning, en lummig centralt belägen park 

och gator med trädalléer. Avsikten var att området, enligt gällande detaljplan från 1994, skulle 

få en fortsättning med bebyggelse av samma karaktär som i Sankt Eriksområdet i den norra 

delen av planområdet.  

 

I kulturmiljöanalysen som ingår i planhandlingarna anges följande: 
         En ny bebyggelse [...] bör förhålla sig till den klassiska stenstadens enhetliga byggnadshöjd och 

 varierande taklandskap [...] men även till det postmodernistiska bostadsområdets fria arkitektur. Antalet 

 våningar bör inte överstiga fem. Större sammanhållna volymer riskerar att upplevas som alltför 

 dominerande jämte befintlig bebyggelse.  

 

I stället för att följa rekommendationerna i kulturmiljöanalysen föreslås en kompakt och 

sluten bebyggelse i två kvarter med hushöjder upp till sju våningar, plana tak och ensartad 

gestaltning d.v.s. en utformning som i alla avseenden strider mot föreslagen inriktning i 

analysen. Projektet kommer att medföra en stor skalförskjutning i förhållande till det 

småskaliga Sankt Eriksområdet och kommer därmed att utgöra en kraftig kontrast som 
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negativt påverkar områdets kulturvärden. Förslaget innebär också att trädraden med nio 

parklindar längs Fleminggatan och trädraden utmed Polhemsgatan huggs ner.  

 

I den antikvariska analysen som ingår i planhandlingarna anges följande: 
 Den nya bebyggelsen avviker från Sankt Eriksområdets generellt lägre takhöjder vilket medför negativ 

 inverkan på områdets kulturmiljövärden. 

 

Denna bedömning i den antikvariska konsekvensanalysen har inte föranlett någon förändring 

av planförslaget.  

 

SBF bedömer att planförslaget med dess bristande anpassning till stadsbilden strider mot 

plan- och bygglagen 2 kap 6§ där det anges att ny bebyggelse ska utformas och placeras på ett 

sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan. Det är anmärkningsvärt att Staden fäster så litet avseende 

vid kulturmiljöanalysen och den antikvariska konsekvensanalysen; varför gör man analyser 

överhuvudtaget när man inte alls följer rekommendationerna?  

 

SBF anser att inriktningen i kulturmiljöanalysen bör följas. Ny bebyggelse i planområdet bör 

placeras och utformas med Sankt Eriksområdet som förebild så att hela kvarteret får en 

sammanhållen karaktär både vad gäller bebyggelse och grönska.   

 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse  

I planområdet finns flera byggnader som enligt kulturmiljöanalysen har höga kulturvärden 

med "högt bevarandevärde". Av dessa föreslås tre byggnader rivas  ̶  S:t Eriks ögonsjukhus 

ritat av arkitekterna CG Carlstedt och Anders Tengbom och uppfört 1978 samt ett kontorshus 

och en laboratoriebyggnad, båda uppförda på 1950-talet och också ritade av Anders 

Tengbom. Även en idag oanvänd värmecentral byggd 1969 avses rivas.   

 

Sjukhuset är välbevarat och har en framträdande roll i stadsbilden, laboratoriebyggnaden är en  

fint anpassad del av raden av låga byggnader utmed Fleminggatan och kontorsbyggnaden är 

välbevarad. De enda kulturhistoriskt värdefulla byggnader i området som föreslås bevarade är 

port- och kontorsbyggnaden uppförd 1880, röntgenbyggnaden uppförd 1931 och f.d. 

Kungsholms brandstation uppförd 1892, samtliga byggnader utmed Fleminggatan.  

 

I den antikvariska konsekvensanalysen anges att  
Värdefull bebyggelse försvinner som är viktig för förståelsen av områdets historia. Förslaget innebär att 

en monumental byggnad som berättar om områdets historia och som är av vikt för stadsbilden försvinner. 

 

SBF konstaterar att planförslaget innebär att bebyggelse med höga kulturhistoriska värden 

som vittnar om områdets historia raderas vilket strider mot plan- och bygglagen 9 kap 34§ där 

det anges att byggnader som bör bevaras på grund av byggnadens  eller bebyggelsens 

historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde inte får rivas. 

 

SBF anser att de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som vittnar om områdets 

lokalhistoria bör bevaras, åtminstone sjukhus- och laboratoriebyggnaderna jämte 

trädraderna utmed Fleming- och Polhemsgatorna.   

 

Riksintresse för kulturmiljövården 

Planområdet ingår i riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115). Viktiga 

uttryck för riksintresset berörs av den föreslagna exploateringen.   

Bland annat kan nämnas uttrycket "1900-talets stadsbyggande och bebyggelseutveckling. 

Uttryck för det moderna välfärdssamhället och dess stadsbyggande". Detta uttryck skulle 
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komma att skadas genom att bebyggelsen enligt planförslaget, som ovan nämnts, skulle 

komma att utgöra en kraftig kontrast mot det utomordentligt väl genomförda 90-talsområdet 

Sankt Erik  ̶   ett tydligt exempel på postmodernismens stadsbyggnadsprinciper som 

tillämpades under 1980- och 90-talen. Ett annat uttryck som skulle påverkas är "De avläsbara 

årsringarna i stadsväven". Enligt kulturmiljöanalysen är sjukhusområdet "synnerligen 

intressant ur ett lokalhistoriskt perspektiv". Denna årsring skulle utraderas om detaljplanen 

genomförs.  

 

SBF anser att planförslaget medför risk för påtaglig skada på viktiga uttryck för riksintresset 

enligt miljöbalken 3 kap 6§.  

  

Klimatpåverkan 

Byggnader i gott skick från 1950-70-talen avses rivas, inte mer än cirka 50-70 år gamla. Den 

ökade klimatpåverkan som det innebär att riva och bygga nytt berörs överhuvudtaget inte i 

planhandlingarna. I stället står det missvisande i planbeskrivningen att kontoret bedömer att 

planförslaget "främjar en hållbar utveckling".  

 

SBF hänvisar här till en rapport från IVA och Sveriges Byggindustrier, Klimatpåverkan från 

byggprocessen, 2014. Där anges att klimatbelastningen är lika stor i byggprocessen som vid 

drift av det färdigbyggda huset under 50 år.  

 

Det är med andra ord ohållbart att riva byggnader i gott skick. Rivningarna strider mot 

miljökvalitetsmålet "Begränsad klimatpåverkan" och plan- och bygglagen 2 kap 3§ där det 

anges att planläggning ska ske med hänsyn till miljö- och klimataspekter.   

 

Avslutande kommentar 

Stockholms kommun har endast 3 % av regionens yta men planerar att bygga cirka 50 % av 

regionens bostadsbehov, betydligt mer än vad som anges i den regionala utvecklingsplanen. 

Avsikten enligt planen är att förstärka Storstockholm som en flerkärnig region genom att 

förtäta kärnorna till alltmer självständiga samhällen som möjliggör ett rikt stadsliv. 

Härigenom kan befolkningen i det omgivande glesare stadslandskapet nå arbetsplatser, 

utbildning, kulturutbud och service inom rimliga resavstånd.  

Med en sådan förtätning av kärnorna minskar också trycket på extremt hög täthet i 

Stockholms stad. Det är hög tid att se fortsatt stadsbyggnad i Stockholm i ett regionalt 

utvecklingsperspektiv i stället för att maximera exploateringen i projekt efter projekt och för 

framtiden förstöra innerstadens erkända egenart.  

SBF uppmanar Staden att göra om planförslaget; bevara åtminstone sjukhus- och 

laboratoriebyggnaderna och anpassa exploatering och gestaltning till det föredömligt 

planerade Sankt Eriksområdet! 

För Svenska byggnadsvårdsföreningen dag som ovan 

         
 

Margareta Hallin          Kristina Berglund 

Ordförande           Vice ordförande 
 

Svenska byggnadsvårdsföreningen grundades 1975 och är en oberoende icke vinstdrivande, ideell förening 

med cirka 6500 medlemmar. Föreningens 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.  


