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”Trygg-Hansahuset”, kv Brädstapeln 13 och 16 i stadsdelen Kungsholmen,

utställning av förslag till detaljplan SDp 2009-04274
Trygg-Hansahuset av Tengbom från 1976 är ett av sin tids arkitektoniskt och kulturhistoriskt
viktigaste kontorskomplex i landet. I Samfundet S:t Eriks yttrande 2013-09-27 över det förra
förslaget till detaljplan poängterades dessutom det centrala och vida synliga läget i stadsbilden
och att helhetsmiljön med de tre byggnaderna och den välplanerade parken är av
byggnadsminnesklass, enligt Stockholms Stadsmuseums entydiga bedömning.
Två tidigare förslag på en kompletterande stor nybyggnad, båda med rivning av paviljongen
(”grindstugan”) har varit på samråd, 2010 respektive 2013. Det senare förslaget bestod av ett
högt skivhus, vilket skulle ha varit till stor nackdel för närmiljön och stadssiluetten, varför det
bestämt avstyrktes av Samfundet.
Trots att det aktuella förslaget i alla avseenden är väsensskilt från de tidigare – och skulle vara
till ännu större skada – hoppar stadsbyggnadskontoret denna gång över samråd och går direkt
till utställning och granskning. Samfundet finner detta oförsvarligt.
Den franska arkitekten Manuelle Gautrands stora, spektakulära påbyggnadsprojekt skulle
innebära ett visuellt förringande och en grav förvanskning av Trygg Hansas
byggnadsminnesklassade anläggning.
Det gäller även interiört, där stora ombyggnader skulle krävas. Också den värdefulla parken
skulle förändras på ett respektlöst sätt. En förbättrad kontakt med Scheelegatan kan
åstadkommas med enklare medel.
Den jättelika påbyggnaden har dessutom en förödande effekt på omgivande stadsmiljö,
fronten mot vattnet och stadssiluetten, som alla är uttryck för Stockholm som kulturhistoriskt
riksintresse.
Samfundet S:t Erik finner att detaljplaneförslaget är oacceptabelt och måste avvisas.
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Att: Handläggare Lena Nordenlöw

Kv Brädstapeln, ”Trygg-Hansahuset”, förslag till detaljplan SDp 2009-04274
Kvarteret Brädstapelns byggnader ritades av Tengboms arkitektkontor för försäkringsbolaget
Trygg-Hansa och invigdes 1976. Det är ett av landets viktigaste kontorskomplex från denna
tid, uppfört med hög arkitektonisk och materialmässig kvalitet.
Byggnaderna är på ett medvetet sätt inplacerade i kvartersstrukturen, exponerar sig
fördelaktigt mot Barnhusviken och öppnar sig mot Fleminggatan i söder och mot den då
planerade Rådmansleden i öster.
De tre sexkantiga huskropparna, den långsträckta västra längan och den låga hörnpaviljongen
bildar tillsammans med parken i mitten en harmonisk ensemble, som av Stadsmuseet bedömts
uppfylla kraven för byggnadsminnesförklaring. Huvudentrén nås via den välplanerade och nu
uppvuxna trädgården med sin damm och skulpturer.
Det nu föreslagna höga skivhuset har som enskild byggnad arkitektoniska kvaliteter. Det
bryter emellertid helt mot kvarterets arkitektoniska komposition och är på flera sätt
hänsynslöst mot närmiljön. Det är även till stor skada för miljön längs Fleminggatan och
Scheelegatan och dessutom på större avstånd till avsevärd nackdel för stadssiluetten.
Förslaget gynnar ekonomiskt fastighetsägaren, som till yttermera visso nu planerar att sälja
fastigheten, men är till stort förfång för vår gemensamma stadsmiljö.

Samfundet S:t Erik avstyrker bestämt detaljplaneförslaget.
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