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Förslag till detaljplan för kvarteret Hästskon 12 m. fl. (Utställning)
Sdp 2013-17586
Sergels Torg är en av de viktigaste värdekärnorna i riksintresset Stockholms innerstad med
Djurgården. Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län har båda bedömt att torget ”har
ett synnerligen högt kultur- och arkitekturhistoriskt värde såväl i ett nationellt som internationellt
perspektiv”. Citatet är ur länsstyrelsens tryckta skrift Sergels Torg – ett planeringsunderlag, 2000. I
samma skrift framhåller professor Björn Linn att torget är ”även internationellt sett remarkabelt i
modern tid”.
Under åren har flera mindre ombyggnader genomförts, vilka gett funktionella förbättringar. Även mer
omfattande ombyggnader kan tänkas, men de måste grundas i en ingående analys av områdets
arkitektur och funktioner.
De större tillbyggnader som gjorts hittills har tyvärr ofta skett med bristande hänsyn till helheten och
har varit till skada för Sergels Torgs särpräglade arkitektur. Det gäller den stora nybyggnaden i hörnet
mot Hamngatan från 1999, flera påbyggnader och utbyggnaderna på terrasserna mot Sveavägen.
Samfundet S:t Erik framförde under samrådet stark kritik mot förslaget till detaljplan för kv. Hästskon
12. (Se bilaga)
I utställningsförslaget har det gjorts en del förbättringar. Husen har sänkts något genom minskade
bjälklagshöjder och ett våningsplan på H- och M-husen har tagits bort. På S-huset har man återgått till
utformningen med en utbyggd terrass mot Sergels torg, men den är betydligt smalare än den
ursprungliga.
Förbättringarna rubbar dock inte helhetsintrycket. Samfundet S:t Erik hemställer därför ånyo att
planförslaget avslås och att en ny plan utarbetas, med respekt för denna centrala värdekärna i det
kulturhistoriska riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.
Det aktuella projektet understyrker behovet av en övergripande plan för citys utveckling och en
byggnadsordning för Stockholm till vägledning för framtida förändringar.
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Samråd om förslag till detaljplan för kvarteret Hästskon 12
Sdp 2013-17586
Sergels Torg är en av de viktigaste värdekärnorna i riksintresset Stockholms innerstad med
Djurgården. Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län har båda bedömt att torget ”har
ett synnerligen högt kultur- och arkitekturhistoriskt värde såväl i ett nationellt som internationellt
perspektiv”. Citatet är ur länsstyrelsens tryckta skrift Sergels Torg – ett planeringsunderlag, 2000. I
samma skrift framhåller professor Björn Linn att torget är ”även internationellt sett remarkabelt i
modern tid”.
Under åren har flera mindre ombyggnader genomförts, vilka gett funktionella förbättringar. Även mer
omfattande ombyggnader kan tänkas, men de måste grundas i en ingående analys av områdets
arkitektur och funktioner.
De större tillbyggnader som gjorts har tyvärr skett med bristande hänsyn till helheten och har varit till
skada för Sergels Torgs särpräglade arkitektur. Det gäller den stora nybyggnaden i hörnet mot
Hamngatan från 1999, flera påbyggnader och utbyggnaderna på terrasserna mot Sveavägen.
Den nu föreslagna omgestaltningen och höjningen av SEB: s stora huskomplex (byggt 1967, arkitekt
Kjell Ödeen) skulle ge en än mer påtaglig skada på riksintressets värdekärna Sergels Torg och på
stadssiluetten. De omfattande rivningarna är dessutom knappast acceptabla ur hållbarhetssynpunkt.
Förslaget har positiva konsekvenser i form av rivning av tillbyggnaden från 1999 och förbättrad
förbindelse mellan torget och Malmskillnadsgatan, vilken skulle livas upp av publika lokaler i
bottenvåningarna.
Dessa förbättringar går emellertid att åstadkomma utan att förgripa sig på den befintliga arkitektoniska
miljön.
Förverkligas planförslaget kan det dessutom komma att leda till fortsatt förvanskning av angränsande
byggnader längs Sveavägen, på liknande sätt som det aktuella planförslaget alluderar till de beklagliga
påbyggnaderna i kv. Trollhättan.
Samfundet S:t Erik hemställer att detaljplaneförslaget avslås.
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