
Nya City-saneringen 

Gråskala och glas i stället för färg och puts 
Påbyggnader och Riva och bygga högre 

 
Helheter eller kontraster i ett stadsrum och i en stadsdel? 

 
151120 Ulf Johannisson  

www.ulfjohannisson.se - https://www.facebook.com/Stadsbyggnadsnatverket/?ref=bookmarks  

http://www.ulfjohannisson.se/
https://www.facebook.com/Stadsbyggnadsnatverket/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Stadsbyggnadsnatverket/?ref=bookmarks


Stockholms City Definition 

• Enligt Vision 2030 ända upp till Tegnérgatan 

• Östermalm söder om Humlegårdsgatan och 
väster om Sibyllegatan.  

• Norrmalmsregleringen på 1950- och 60-talen, 
omvandlade centrala delar av City, Klara mm. 
Tömdes på bostäder = främmande för 
blandade, livfulla och trivsamma innerstaden 

• Avskalade lådor sprider sig nu i hela City 



Centrum i Wien 



 
 

Riksintresset Stockholms innerstaden 
med Djurgården 

 
 

• Stadssiluetten med begränsad hushöjd 

• Vyer från viktiga utsiktspunkter 

• Fronten mot vattenrummen: Den klassiska 
stadens vackra möte med vattnet, 
skärgårdsstaden 

• ”Stenstaden” fortsätter på malmarna med 
klassiskt inspirerad arkitektur 

Livfull blandning av arbete, bostäder, handel o a 
service med stort inslag av små enheter – 
småstäder i storstaden 

 



Början till slutet för Stockholm Skärgårdsstaden? 

 

Ulf.johannisson@telia.com 



Mötet med vattnet 2011 

 

Ulf.johannisson@telia.com 



2011 Mäster Samuelsgatan mot Kungsholmen 
Centralen underordnad 

 

Ulf.johannisson@telia.com 



Mäster Samuelsgatan  
öster om Sveavägen 



2008 M S åt ö – Salénhusen rödaktiga 



2012 M Samuelsgatan – Salénhusen grå  

Ulf.johannisson@telia.com 



2011 M Samuelsg södra sidan kv. Hästen 



2013 Hästen ska bli grå och hög 



Hästen visar vägen till obeboelig stad 

• SBN låter Nordea bygga på hela sin tomt utan 
att skapa en gård.  

• Den enda gård som blir kvar är den som 
grannfastigheten har.  

• Samfundet S:t Erik: ”Om det här blir 
prejudicerande kommer innerstaden att bli 
obeboelig.” 
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Mäster Samuelsg. fortsätter mot Stureplan Alternativet 
att hämta drag härifrån (= Riksintresset Sth inner- 

Ulf.johannisson@telia.co
m 

stad) prövades inte 



Mäster Samuelsg. 10 - just öster om Norrlandsgatan 

Fastighets AB Balder Ulf.johannisson@telia.com 



Mäster Samuelsgatan 6  
i korsningen med Biblioteksgatan Byggt 1917 

Hufvudstaden 



Jättekvarteret med Sturegallerian mm 
Sperlingens backe   

Syfte: Utveckla gallerian samt 
hotell och kontor för att öka 
lönsamheten för fastighetsägaren 
Abu Dhabi Investment Authority. 
 
River mycket i det inre av kvarteret 
och bygger nytt högre 
River de 2 kulturhistoriskt 
värdefullaste husen, dessutom mot 
gatan: Grevtureg 3-5 med stor del 
av Marmorhallarna, Freys 
hyrverks-huset som syns bakom 
glastaksentrén till Sturegallerian 



Stureplans taklandskap i dag 



Efter rivning och nybyggnation 
De höga husen syns  
• från de övre våningarna i närliggande hus.  
• från gator i närheten, Söder mm.  



Många påbyggnader över hela innerstaden 
2012 Jakobsgatan kv. Loen  

Ulf.johannisson@telia.com 



Ulf.johannisson@telia.com 



Korsningen Jakobsgatan/Regeringsggatan 

Ulf.johannisson@telia.com 



Galleriakvarteret byggs om mer radikalt modernistiskt 
Varför övervägdes inte ens förändring till … 

Trollhättan 30 mot Hamngatan, 
markerat med blå pil.  



… större respekt för omgivningen?  
Gallerians grannar åt söder 

Ulf.johannisson@telia.com 



 

ulf.johannisson@telia.com 

Omgivningen, riksintressets centrum: 
”Uttryck för funktionen som huvudstad och förvaltningsstad alltsedan 
medeltiden, men särskilt från 1600-talet. Kungliga miljöer, rikets och 
länets förvaltning, kulturinstitutioner och annan bebyggelse för 
funktionerna som huvudstad och länsstad.” 
 



 

ulf.johannisson@telia.com 

Omgivningen, riksintresset ”… kulturinstitutioner och annan 
bebyggelse för funktionerna som huvudstad …” 
Nobel Center planeras t h om Nationalmuseum 



 

Från Skeppsholmen Nationalmuseum t v Strandvägen  t h 

”Ni måste göra något av platsen”, sade arkitekten 

ulf.johannisson@telia.com 



Vy från Nybroplan i dag 
Väl sammanhållet vackert stadsrum 

ulf.johannisson@telia.com 



Vy från Nybroplan: Högt, främmande 
Helheten borta 

http://www.stockholmskyline.se/2014/04/skicklig-arkitekt-med-fel-uppgift/david-chipperfield-nobel-center-designboom-09/
http://www.stockholmskyline.se/2014/04/skicklig-arkitekt-med-fel-uppgift/david-chipperfield-nobel-center-designboom-09/


 
Nobel Center från Djurgårdsbron – sänkta varianten  

Ändå dominerande och främmande 
 

 

Stadshuset skymt så när som på översta delen 



Astoriahuset På Nybrogatan 
med flygel i Sofi Almqvists gränd 

 

Projekt Riddaren 18 



Vi står på Nybrogatan 
Sofi Almqvists gränd går 
vinkelrätt in från gatan 
 
Astoriahuset närmast t v 
mot gatan får vara kvar 
efter protester 
 
Det bortre huset från 
1870-talet ska rivas 
 
 



 



Högre, mörkt, slutet - främmande inslag i det ljuvliga stråket 
Nybrogatan, Östermalmstorg, etc 

Metallschabrak över Astoriahuset och nya husets tak och fasad  
Fönster delvis täckta av perforerad plåt 

 



Rädda Riddaren 

• SBN godkände nyligen planen, efter flera turer i 
ett par åt – ska godkännas av KF, oklart när 

• Synpunkter under samråd och granskning förbigås 

• Kräv att nytt samråd ska genomföras 

• Skriv insändare 

 
• Tidigare revs Folkan-huset vid närliggande Östermalmstorg  

• Steg för steg bryter man sönder den ljuvliga stråket Nybrogatan-
Östermalmtorg-Storgatan 



Nybrogatan i dag - Vacker och livfull 



Hus för hus – Ska hela City bli så här? 

 

Ulf.johannisson@telia.com 



•  
 

Många byggen ger ackumulerad effekt:  
Vackra och kulturmärkta helheter bryts upp – Vad vill du se? 

1 Helheter eller kontraster i ett stadsrum, i en stadsdel  
2 Årsringar på varje gata? Mellan områden från olika tider? 

  
  


