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Fokus på riksintresset innerstaden  

och Nya områden runt denna 
 • Gruppen har jobbat 2 år med Arkitektur: 

Research (forskning, debatt), intervjuer, dialog 
med politiker och tjänstemän i staden, motioner 

• Ulf Johannisson i Norrmalmsstyrelsen ansvarar 
för gruppen. Där ingår också Charlie Hahne, leif 
Stenudd, Paula Fortes, Ulf Norr, Ylva Scheibel 

• Ulf gick igenom vad som byggs i Stockholm och 
goda exempel från olika länder: Vi kan bygga 
vackrare och trivsammare förenat med tillväxt! 

• Här följer en resumé 
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Forskning: Människor uppfattar som vackert/mår 

bra av: Naturfärger och –material, variation i 
former, småskalighet, som sekelskiftesområdena 
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Forskning: Folk gillar också ordning i stadsrummet - Som 
sekelskiftesområdenas Variation inom sammanhållen helhet 
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Nybyggd sådan ”Human arkitektur” 
Amsterdam 



Forskning: Människor gillar inte/mår 
sämre av de avskalade stora lådhusen 
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Forskning: Det varma, omsorgsfulla är bra 
för hälsan! Folk väljer det när de kan  
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Andelen mer/mindre avskalade lådhus 
i staden allt större med tiden 

• År för år i stor skala år sedan 1950-talet  

• Avskalade lådhus – en 100 år gammal 
socialistisk idé: Alla skulle bo lika 

• Ytterstad – miljonprogram, på senare tid s k 
nyfunkis närmast utanför innerstaden 

• Innerstaden: 2010 klagade länsstyrelsen på 
hur staden sköter detta riksintresse =>  
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Tegnérlundens vackra varierade helhet 
avbryts av ett par hus som detta 
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Byggnadsordningen 1997 räddningen? ”Sammanhållen 

helhet bibehålls … äldre husens proportioner, färg, fasad- 
och takutförande bevaras och återställs” 
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Hus för hus – en framtidsbild? 
Urskiljbara ”årsringar” fungerar inte inne i kvarter 

Sammanhållen helhets karaktär suddas ut 

ulf.johannisson@telia.com 



 
 

Innerstadens stora sekelskiftesområden mm som 
sammanhållna helheter måste bevaras – i kontrast mot 

andra områden 
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Ändra förslaget till ny arkitekturpolicy! 

• Nytt påbud i förslaget: ”Ny bebyggelse ska utformas 
så att den blir tydligt urskiljbar i stadsbilden” 

• => ”Arkitektur Stockholm” öppnar för fler kontraster 
inne i innerstaden  

• ”Sammanhållna helheter” suddas ut –  liksom 
kontrast mot andra områden 

 
• Vårt förslag: Ta bort påbudet! Behåll och tillämpa 

Byggnadsordningen för s k stenstaden: Sammanhållen 
helhet bibehålls … äldre husens proportioner, färg, 
fasad- och takutförande bevaras och återställs 

• Bygg och renovera i harmoni med befintlig bebyggelse 
– se ”Arkitektur Förslag till panelen” 
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Bygg nytt i gammal stil eller som här, 
utveckla gamla områden i harmoni med 

befintlig bebyggelse 
 
 

• Prefab! 
 

 

 

 

 

 

 

• Berlin Checkpoint Charlie, 
arkitekt Aldo Rossi 
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Passa på vid renovering: Diligentia återställer helhet 
Utbilda BRF-styrelser 2 tim => värdeökning till lågpris 
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