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Yttrande över ansökan från MHS Bostäder om planbesked för exploatering vid 
Valhallavägen/Jungfrugatan. Dnr 2018-17035. 
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har fått kännedom om att MHS Bostäder ansökt hos 
Staden om planbesked för uppförande av 450 bostäder i det kvarter som på tre sidor begränsas 
av Svea Artilleris kasernbyggnader, Valhallavägen respektive Jungfrugatan och som 
innehåller en öppen lekplats närmast norr om Valhallavägen. Enligt den presenterade skissen 
avses ett 18-våningshus uppföras samt ytterligare ett par mycket höga byggnader. SBF anför 
följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde. 
 
Sammanfattning 
SBF avstyrker bestämt ett positivt planbesked med det innehåll som anges i ansökan. 
Föreningen bedömer att projektet skulle innebära påtaglig skada på riksintresset för 
Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115) med hänsyn till stora negativa effekter för 
stadsbilden. Föreningen anser vidare att det med hänsyn till miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan är oförsvarligt att riva inte ens 30 år gamla fullvärdiga byggnader.  
 
Utveckling av föreningens synpunkter 
Stockholms innerstad med Djurgården utgör riksintresse för kulturmiljövården (AB 115). 
Viktiga uttryck för riksintresset för innerstaden i detta sammanhang är  
 stadssilhuetten med den begränsade hushöjden där i stort sett bara kyrktornen och 

offentliga byggnader tillåts höja sig över mängden 
 det sena 1800-talets stadsbyggande med esplanadsystemet och gator av olika bredd och 

karaktär och byggnader i bestämda hushöjder 
 1900-talets stadsbyggande och bebyggelseutveckling inom ramen för den klassiska 

stenstaden 
 den täta och enhetliga stenstadsbebyggelsen 
 
Bebyggelsen på Östermalm, utmed Valhallavägen och norr om Valhallavägen inordnar sig väl 
i de nämnda uttrycken för riksintresset. Bebyggelsen på Starrbäcksängen uppfördes i början 
av 1990-talet. Bebyggelsen har ett senfunktionalistiskt formspråk av hög arkitektonisk kvalitet 
som anknyter till det bästa av 1930-talets arkitektur och utgör ett mycket väl anpassat 
komplement till den klassiska stenstaden. Området har som helhet ett högt kulturhistoriskt 
värde som en väl utformad årsring från 1990-talet. Området erhöll 1992 Sveriges Arkitekters 
Sienapris.  
 
Det av MHS Bostäder framlagda förslaget strider i väsentliga avseenden mot de 
karaktäristiska dragen i den omgivande stadsmiljön och mot nämnda uttryck för riksintresset. 
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De höga hushöjderna bryter mot den sammanhållna siluetten inom denna del av Östermalm 
och mot stenstadens karaktär. De kraftigt avvikande hushöjderna innebär också att 
framtoningen i stadsbilden av de närbelägna märkesbyggnaderna kasernbyggnaderna och 
Patentverket försvagas och urholkas. Vidare skulle exploateringen innebära ett kraftigt intrång 
i den väl utformade miljön Starrbäcksängen. SBF anser därför att den föreslagna 
exploateringen skulle innebära påtaglig skada på riksintresset och strida mot plan- och 
bygglagens varsamhetsparagrafer. 
 
Slutligen anser SBF att det sett ur ett miljöperspektiv är oförsvarligt att riva fullgoda 
byggnader med tanke på den stora klimatpåverkan detta innebär. Dessa byggnader är 
uppförda för knappt 30 år sedan. Forskning visar att klimatbelastningen är lika stor i 
byggprocessen som vid drift av det färdigbyggda huset under 50 år. (Klimatpåverkan från 
byggprocessen, En rapport från IVA och Sveriges Byggindustrier, 2014). Att riva fullvärdiga 
byggnader strider därför mot miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. 
 

 
 
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.  
 


