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Yttrande över Marievik 15 m fl i stadsdelen Liljeholmen i Stockholm.  
Dnr: S-Dp 2010-14465. Samråd. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerade planförslag utsänt för 
samråd till 2016-01-29 och ber att få anföra följande. 
 
Sammanfattning 
Svenska byggnadsvårdsföreningen avstyrker planförslaget av följande skäl: 
 
• Stockholm är en av världens vackraste huvudstäder med en väl sammanhållen stadsbild, 

där ännu främst kyrktorn och andra symbolbyggnader bryter siluetten. Nu aktualiseras 
Marievik men även andra projekt med skyskrapor utan helhetssyn på de långsiktiga 
effekterna för stadsbilden. Att splittra och förstöra stadens vackra siluett, att radikalt 
skymma och förändra viktiga stadsvyer och att urholka symbolbyggnadernas roll i 
stadsbilden innebär påtaglig skada på ett av de viktigaste uttrycken för riksintresset. Det 
är anmärkningsvärt att staden inte ens anser att en miljöbedömning behöver göras för 
Marievik till följd av denna betydande miljöpåverkan.   

• Det är väl känt att barnfamiljer idag gärna bosätter sig i stadsmiljö. Forskning visar att 
höghus ger en anonym och otrygg miljö för barn. Utemiljöns utformning och 
tillgänglighet påverkar hur mycket barnen vistas utomhus, något som har stor betydelse 
för deras mentala och fysiska utveckling. Planförslaget med dess mycket höga hus, dess 
skuggiga och blåsiga markmiljö och brist på friytor uppfyller inte alls de krav som bör 
ställas på en god uppväxtmiljö för barn.  

• En förutsättning för projektet är rivning av kulturhistoriskt värdefulla byggnadskomplex, 
dessutom så sent byggda som på 1980-talet. Rivning av dessa byggnader strider mot 
kulturmiljölagstiftningen. En annan aspekt, i skuggan av klimatmötet i Paris, är att  
rivning av fullgoda byggnader innebär slöseri med resurser och strider mot de nationella 
miljömålen. 

• En uppmaning till stadens politiker: Se Stockholms utveckling i ett regionalt perspektiv: 
Ta fasta på regionplanens stora möjligheter att utveckla en flerkärnig struktur i stället för 
att överexploatera vår vackra huvudstad! 

 
SBF:s synpunkter 
Planförslaget möjliggör cirka 1000 nya bostäder i sju tornhus i olika höjd upp till 38 våningar (upp till höjden ca 
115 m) samt cirka 215 000 kvm verksamhetsyta. Bostäderna ligger i norra delen av planområdet och förutsätter 
rivning av två byggnadskomplex av högt kulturhistoriskt värde. I södra delen av planområdet föreslås vissa om- 
och tillbyggnader av befintlig kontors- och industribebyggelse.  
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Effekter för stadsbilden 
Stockholms stadsbild har en mjukt varierande siluett som följer terrängen. De smäckra 
kyrktornen, stadshustornet (106 m), Hötorgshusen (61 m) och Wennergren center (74 m) är 
exempel på högre symbolbyggnader som förstärker intrycket av den måttliga skalan. Den 
sammanhållna siluetten som följder skärgårdslandskapet blir särskilt tydlig genom det 
perspektiv man får på staden genom alla vattenytor.  
 
Av aktuella projekt med skyskrapor, förutom Marievik, kan nämnas Hjorthagen och 
Telefonplan. Projekt efter projekt aktualiseras som innebär ett kraftigt brott mot den hittills 
rådande stadsbyggnadstraditionen i Stockholm. Var finns analysen av den samlade effekten 
för vår huvudstads egenart av att successivt splittra och förvanska den harmoniska stadsbilden 
framvuxen under sekler och att överge den klassiska europiska stadsbyggnadstraditionen där 
endast symbolbyggnaderna tillåtits resa sig över den samlade siluetten?  
 
Skyskrapor har kommit att stå som symboler för nytänkande på ett sätt som tycks förlama 
tanken. Den som pläderar för att varsamt hålla sig till en måttlig skala betraktas 
som ”motståndare till utvecklingen”. Måste vi ta efter ett just nu rådande mode världen över? 
Är målet att staden ska bli en kopia av Dubai?  
 
Städer förändras hela tiden men då och då kommer särskilt radikala stadsplaneförslag upp på 
agendan. I slutet av 1800-talet diskuterades rivning av Gamla Stan, idag stadens kanske mest 
attraktiva besöksmål för turister. På 1960-talet revs det friskt i svenska stadskärnor och i 
utvecklingens namn ansågs det nödvändigt att jämna i stort sett hela gamla Klara med marken; 
i slutet av 60-talet kom man dock till besinning och fortsatta rivningar för ytterligare billeder 
och parkeringshus stoppades.  
 
Nu är det dags för en ny radikal förändring. Exemplen visar att det alltid finns en risk att 
tidens rådande uppfattning cementeras som den enda rätta och lämnar sitt avtryck för all 
framtid. Man måste därför inför en stor förändring fråga sig på vilket sätt man kan tänka fel 
och försöka lära av historien. Framför allt är det viktigt att inte ta för stora steg åt gången 
eftersom misslyckanden då kan bli så genomgripande. Att bygga skyskrapor i Stockholm 
skulle bli ett förödande ingrepp i stadsbilden och framtidens dom kan bli hård. 

Varje generation har ett stort ansvar för att förvalta sin stad för framtiden. Den vackra 
stadsbilden i Stockholm och alla fina stadsmiljöer i staden är ett fantastiskt arv att vårda och 
utveckla för kommande generationer. Detta utesluter inte en nyskapande och djärv arkitektur, 
men förändringar måste ske med inriktningen att nå ett gott samspel med stadens skala och 
karaktär samt att bevara och utveckla en attraktiv stadsmiljö. 

Ett anmärkningsvärt påstående i planhandlingen är att stadsbyggnadskontoret bedömer att 
detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som 
åsyftas i PBL eller MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver göras. Detta trots den 
drastiska förändring som ett genomförande av planen skulle medföra av Stockholms 
balanserade stadsbild, ett av de viktigaste uttrycken för riksintresset (MB 3 kap 6 §)! En 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning är därför nödvändig i detta planärende. 
 
Effekter för boendemiljön 
Höghus ger långa slagskuggor och solstudierna visar också att soltimmarna är få, även mitt i 
sommaren, inom hela det planerade bostadsområdet. Hornstullsstrand och även Tanto 
strandbad kommer att skuggas i stor utsträckning. Höghus försämrar markklimatet genom att 
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kalla vindar mot höghusens fasader bryts och delvis leds ner till marknivån. I den extremt täta 
miljön i Marievik med mycket höga hus skulle de negativa effekterna för lokalklimatet med 
skugga och blåst bli påtagliga. 
 
I planförslaget anges att det råder brist på parker både i planområdet och i näromgivningen.  
Vidare anges att gårdsytan är begränsad i förhållande till antalet boende och att den dessutom 
ska samutnyttjas med förskola samt att tillgången till säker utevistelse för barn är fortsatt 
mycket begränsad. I förslaget hänvisas därför även till takterrasser på tre av bostadstornen för 
utevistelse. I planbeskrivningen meddelas att barnkonsekvenser och eventuella åtgärder för att 
skapa så bra förutsättningar för barn som möjligt komma att studeras i nästa skede. Detta är 
ett närmast otroligt påstående. Är barnperspektivet inte viktigare än så och hur skulle man 
kunna åstadkomma dessa förutsättningar med de höga hus och den höga täthet som redovisas 
i planförslaget? En ytterligare fråga är om planförfattaren tänkt på att takterrasserna knappast 
är lämpliga som utemiljö med tanke på både blåst och trafikbuller? 
 
Barnfamiljer bosätter sig i dag ofta i stadsmiljö. Såväl svensk som internationell forskning 
visar att mycket höga hus är olämpliga för barnfamiljer. Barnens utevistelse minskar till men 
för deras fysiska aktivitet, hälsa och utveckling. Den anonyma miljön ger barnen en känsla av 
otrygghet till följd av långa avstånd mellan fastighetsentré och bostad, svårigheter att nyttja 
trappor och hiss samt konflikter med de många andra barnen i samma uppgång och på 
lekplatser. 
 
I Marievik planeras således en utemiljö med otillräckliga friytor, skugga och en markmiljö 
med kalla vindar. Är det meningen att barnen ska ta sig upp till taket i något av bostadstornen 
för att leka, kanske inte ens i sitt eget bostadstorn? Denna täta miljö med mycket höga 
hushöjder går ut över barnen. Sverige har skrivit på FN:s barnkonvention. Det gäller att också 
leva upp till denna konvention.  
 
Rivning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
På området för de sju bostadstornen ligger idag kulturhistoriskt värdefulla byggnader som 
måste rivas. Av det kulturhistoriska underlaget för detaljplanen framgår bl a att ett unikt 
kontorshus, ett av de viktigaste arkitektoniska verken och ett av få exempel på high-
techinfluerad arkitektur, i Stockholm från tiden kring 1980 försvinner. Vidare framgår att ett 
tidstypiskt och välbevarat parkeringshus rivs som hör till en hotad byggnadskategori med få 
skyddade och klassade exempel och att de historiska sambanden i Marievik, knutna till 1980-
talets verksamhetsområde, försvagas.  
 
Exemplen på rivningar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader som berättar om olika epoker 
och olika verksamhetsgrenar i stadens historia är tyvärr många idag. Det tycks vara mer regel 
än undantag att kulturmiljölagstiftningen som innebär att vårt kulturarv ska bevaras, vårdas 
och utvecklas negligeras när nya byggprojekt ska genomföras.  
 
En annan aspekt i skuggan av klimatmötet i Paris är det slöseri med resurser som rivningar av 
fullt fungerande byggnader innebär, i detta fall byggnader som inte har mer än drygt tre 
decennier på nacken. En självklar utgångspunkt vid förändring i befintliga bebyggelsemiljöer 
med byggnader i gott tekniskt skick bör alltid vara: Hur skulle dessa byggnader kunna 
återanvändas på ett bra sätt? Vid allt byggande bör livscykelperspektivet inte bara avse det 
enskilda byggnadsverket utan bör omfatta hela processen, även rivningar som föregår bygget 
som innebär förlorade resurser. Livscykelperspektivet bör alltså tolkas enligt 
begreppet ”ekologiskt fotavtryck”.  
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Avslutande kommentar 
Det viktigaste riktmärket för stadsutvecklingen i Stockholm för närvarande tycks vara täthet 
och högsta antal bostäder utan tanke på andra intressen som måste vägas in i stadsbyggnaden 
som t ex Stockholms stadsbild, kulturarvet i övrigt och kvaliteten i de nya miljöer som skapas. 
Varför lyfter inte staden blicken och inser vilken potential för stadsutveckling som finns i 
regionen i övrigt?    

Enligt regionplanen ska Storstockholm förstärkas som en flerkärnig region. Avsikten är att 
förtäta kärnorna till alltmer självständiga samhällen med goda kommunikationer såväl till 
stadskärnan som sinsemellan och som genom att utvecklas möjliggör ett rikt stadsliv. 
Härigenom kan också befolkningen i det omgivande glesare stadslandskapet nå arbetsplatser, 
utbildning, kulturutbud och service inom rimliga resavstånd. Vilken utmaning för politiker, 
byggherrar, planerare och arkitekter i länets kommuner att utveckla dessa kärnor och få till 
stånd mera levande stadsmiljöer och ett bättre sammanhang i stadsbygden i länet. 

Med en sådan utveckling av en flerkärnig struktur minskar 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 pressa in skyskrapor i stadsbebyggelsen och för 
framtiden förstöra Stockholms unika värden.  
 

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 
ca 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 utnyttja detta 
som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i nutida 
stadsplanering.  
 
 
	  
	  
	  
	  
	  


