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Förord 

 



 

ii 

Sammanfattning 

                                                      
1 Se rubrikerna 2.4.1 Centralposthuset- Göteborg 
och 2.4.2 Slussen – Stockholm för en översiktlig 
beskrivning av detaljplaneprocesserna. 

                                                      
2 Samtliga fotografier i denna uppsats är tagna och 
behandlade av författaren. 
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 1. Inledning 



 

2 
 

                                                      
3 Se exempelvis rubrik 4.3.2 Kommunikationen 
under processen. 
4 Länsstyrelsen har möjlighet, enligt både nuva-
rande och tidigare plan- och bygglag, till en över-
prövning av en detaljplan eller områdesbestäm-
melse om den inte tillgodoser riksintresset. (SFS 
1987:10; SFS 2010:900) 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Den fysiska riksplaneringens upp-

komst 

                                                      
5 För en bakgrundsbeskrivning om den politiska 
diskussionen för FRP rekommenderas Strömgren 
2007: 119-152. 
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6 För en beskrivning av det kommunala planmono-
polet se exempelvis Blücher 2006: 143,145. 

1.1.2 Riksintressesystemets utformning 



 

4 
 

                                                      
7 I riksintressesystemet representerar länsstyrelsen 
staten i en decentraliserad form. 

1.2 Syfte 

1.3 Problemformulering 

                                                      
8 Som tidigare beskrivits i rubrik 1.1.1 Den fysiska 
riksplaneringens uppkomst var syftet med riksin-
tresset endast att de skulle utgöra riktlinjer för den 
fysiska planeringen. Dialogprocessen var central. 
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1.4 Frågeställningar 

 

 

 



 2. Metod 
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2.1 Forskningsdesign - fallstudie 

Fallstudie - 2 fall 

Insamling av empiri Planhandlingar/intervjuobjekt 

Innehållsanalys 

Detaljplaneprocess - dokument från SBK 

(Stadsbyggnadskontoret): 

Planbeskrivningar: program, samråd, utställning/granskning 

Samrådsredogörelser: program, samråd, utställning/granskning 

 

Konsekvensbeskrivningar som inkluderas: 

MKB (miljökonsekvensbeskrivning), antikvarisk konsekvensbeskrivning 

 

Detaljplaneprocess - Länsstyrelseyttranden: 

Programyttrande 

Samrådsyttrande 

Gransknings-/utställningsyttrande 

Syntetiserad innehålls- 

och 

argumentationsanalys 

Länsstyrelseyttranden från detaljplaneprocess: 

Programyttrande 

Samrådsyttrande 

Gransknings-/utställningsyttrande 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Intervju med en länsstyrelsehandläggare per studerad 

detaljplaneprocess 
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9 För en beskrivning om avvikande undersöknings-
enheter se Denscombe 2009: 63-64 
10 Se rubrik 3.1 Teori – Plan- och miljöparadigmet 
och dess underrubriker för en beskrivning av upp-
satsens teoretiska utgångspunkt. 
11 Det finns även andra forskningsdesigner som 
skulle kunna lämpa sig för att besvara uppsatsens 
problemformulering. En sådan skulle kunna vara en 
surveyundersökning. Denna riktar sig främst till ett 
kvantitativt material, som i sin tur skulle kunna 
möjliggöra ett bredare urval. (se exempelvis 
Denscombe 2009: 48,54-55) En sådan forsknings-
design skulle kunna ge större förutsättningar till en 
generaliserbar slutsats, men samtidigt är risken för 

2.2 Ämnesavgränsning 

                                                                             
att informationen endast ger möjligheter till genera-
lisering utifrån en översiktlig bild. Att använda sig 
av fallstudien som forskningsdesign är lämplig, 
eftersom den kan studera processer och samband på 
ett kvalitativt vis. (Denscombe 2009: 59,71) 
12 Riksintresset för kulturmiljövård faller inom en 
bevarandekaraktär. Exempelvis riksintressen som 
hanterar mineraltillgångar är av en mer exploate-
randeinriktad karaktär. (se exempelvis SFS 
1998:896) 

2.3 Tillvägagångssätt för datain-

samling 

                                                      
13 Aspekter som exempelvis om det funnits felak-
tigheter i handläggningen av detaljplaneprocesser-
na, har därför inte studerats. 
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14 Det bör betonas att en triangulering kräver större 
resurser än ett vetenskapligt arbete som grundar sig 
på en metod för datainsamling. (Denscombe 2009: 
185-186, 189-190). 
 

2.3.1 Dokument som studerats 

 

                                                      
15 Till ÄPBL fanns även ett obligatoriskt programs-
kede som blev frivilligt med PBL. (SFS 1987:10; 
SFS 2010:900)  

Planhandlingar som studerats 

Handlingar tillhörande detaljplaneprocessen 

Handlingar från kommunen 

i planprocessen 

Yttranden från 

länsstyrelsen 

Program - planbeskrivning 
Samrådsyttrande 

tillhörande program 

Samråd - planbeskrivning   

Samrådsredogörelse Samrådsyttrande  

Miljökonsekvensbeskrivning 

samt ev. antikvarisk 

konsekvensbeskrivning 

  

Planbeskrivning - gransknings-

/utställningsskede 

Gransknings-

/utställningsyttrande 

Samrådsredogörelse - 

gransknings-/utställningsskede 
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2.3.2 Innehållsanalys 

                                                      
16 För en beskrivning av uppsatsens teori, se rubrik 
3.1 Teori – Plan- och miljöparadigmet och dess 
underrubriker 

                                                      
17 De dokument som studerats i innehållsanalysen 
beskrivs i rubrik 2.3.1 Dokument som studeras. 
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1. Hur beskrivs det utpekade riksintresset 

för kulturmiljövård? 

2. Vilka bakomliggande drivkrafter kan 

urskiljas för en exploatering? 

3. Vilka meningsskiljaktigheter kan avläsas 

mellan kommunen och länsstyrelsen 

gällande riksintresset? 

4. Hur beskrivs motiveringen av risk för 

påtaglig skada på riksintresset? 

5. Vilka motiveringar och förslag läggs fram 

för att undvika risk för påtaglig skada på 

riksintresset? 

                                                      
18 Den syntetiserade analysen presenteras under 
rubrik 2.3.3 Syntetiserad innehålls- & argumentat-
ionsanalys. 
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Studerad detaljplaneprocess Planbeskrivning – samråd Samrådsredogörelse – samråd Samrådsyttrande – länsstyrelsen 

Hur beskrivs det utpekade 

riksintresset för kulturmiljövård? 
      

Vilka bakomliggande drivkrafter 

kan urskiljas för en exploatering? 
      

Vilka meningsskiljaktigheter kan 

avläsas mellan kommunen och 

länsstyrelsen gällande 

riksintresset? 

      

Hur beskrivs motivering av 

påtaglig skada på riksintresset? 
      

Vilka motiveringar och förslag 

läggs fram för att undvika påtaglig 

skada på riksintresset? 

      

2.3.3 Syntetiserad innehålls- & argu-

mentationsanalys 
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2.3.4 Semistrukturerade intervjuer 
Argumentationsanalysens 

beståndsdelar 

Tes 

Huvudelementet - 

ståndpunkten i 

argumentationen (anges 

ofta som därför, eller alltså i 

en argumentation) 

Proargument 

Motiveringen som avser 

stärka tesen (anges ofta 

som för att i en 

argumentation) 

Premiss 

Ett allmängiltigt 

ställningstagande mellan 

avsändare och mottagare. 

Vad som ofta implicit 

framläggs i 

argumentationen (eftersom 

anges ofta för att 

överbrygga tesen och 

argumenten) 

Premissargument 

Understödjer premissen 

(är ofta grundad på 

kunskap från erfarenhet) 

Styrkemarkör 

Det är ett tilläggsord för 

tesen. Den beskriver till 

vilken grad avsändaren står 

för sin tes. 

Contraargument 

Det ifrågasätter premissens 

ståndpunkt, alltså anger 

kringliggande 

omständigheter som kan 

motsäga premissen. 
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19 Se exempelvis Denscombe 2009: 193-205. 
20 Det skulle varit intressant att få ta del av exem-
pelvis länsantikvariens åsikter ur de detaljplanepro-

                                                                             
cesserna som studerats. Det kan däremot finnas en 
risk för att den sektoriella tillhörigheten ger ett 
problematiskt svar. Ett antal exempel är Forsberg 
(1992: 137) och Emmelin & Lerman (2006: 3,6-
7,31-32,35) som beskriver hur en sektoriell tillhö-
righet skapar svårigheter för helhetsbilder och sam-
lade bedömningar i den fysiska planeringen. 
 

2.4 Detaljplaneprocesser som stu-

derats 
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21 För en diskussion om avvikande undersöknings-
enheter se Denscombe 2009: 65. 

2.4.1 Centralposthuset – Göteborg 



  

16 
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2.4.2 Slussen – Stockholm 

                                                      
22 Se exempelvis Länsstyrelsen Västra Götalands 
län (2007) (Programyttrande) Samrådsyttrande – 
Förslag till program för detaljplan för Hotell i 
Centralposthuset, Drottningtorget inom stadsdelen 
Stampen i Göteborgs Stad, Västra Götalands län. 
Diarienummer: 402-93473-2006, Dossienummer: 
Gbg F 2147. 
23 Se exempelvis Svenska Dagbladet 2013-05-27. 
24 Exempel på Slussennätverk är Slussen – Nätver-
ket för alla som vill hålla Slussen öppet! 

                                                      
25 Stockholms Stad (2007) Slussen - Programsam-
råd – Program. Diarienummer: 2005-08976-54. 
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26 Se exempelvis programyttrandet från Slussens 
detaljplaneprocess: Länsstyrelsen i Stockholms län 

                                                                             
(2007) (Programyttrande) Program för detaljplan 
för Slussen, Södermalm i Stockholm. Beteckning: 
4021-07-61419. 
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 3. Teori 
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3.1 Teori – Plan- och miljöparadig-

met 

                                                      
27 Se rubrik 3.2 Forsknings- och områdesöversikt. 

3.1.1 Miljöparadigmet 
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28 Som länsstyrelsen enligt PBL och ÄPBL har rätt 
att göra om planen bedöms av länsstyrelsen inte 
tillgodose ett riksintresse (SFS 2010:900; SFS 
1987:10) 

3.1.2 Planparadigmet 
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29 För en liknande diskussion se även Forsberg 
1992: 149. 
30 En sådan formulering skulle betona hur länssty-
relsen använder sin överprövande roll för att riksin-
tresset ska tillgodoses under detaljplaneprocessen. 

3.1.3 Konflikten mellan plan- och miljö-

paradigmet 

                                                      
31 Det bör betonas att plan- och miljöparadigmet är 
av en deskriptiv karaktär.  
32 För en beskrivning av tidigare konflikt se exem-
pelvis Forsberg 1992: 153. 
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. 

3.2 Forsknings- och områdesöversikt 3.2.1 Andreaz Strömgren - Samordning, 

hyfs och reda: Stabilitet och förändring 

i svensk planpolitik 1945-2005 (2007) 

                                                      
33 Ovanstående beskrivna forskare utgör ett begrän-
sat urval av de som studerat FRP och relaterade 
frågor. Andra forskare och praktiker skulle kunna 
ge en annan bild av hur riksintressen tillämpas i den 
fysiska planeringen. De kan också ge en annan bild 
av hur FRP är konstruerat och tillämpat, som i sig 
kan vara relevant att studera genom en diskursana-
lys i ett annat vetenskapligt arbete. 
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3.2.2 Håkan Forsberg - En politisk nöd-

vändighet – en studie av den fysiska 

riksplaneringens introduktion och till-

lämpning (1992) 
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34 För en förtydligad bakgrundsbeskrivning se ru-
brik 1.1.1 Den fysiska riksplaneringens uppkomst. 
35 Som senare med NRL delvis påverkades genom 
att kommuner själva kunde fatta beslut om vissa 
verksamheter. 

3.2.3 Richard Pettersson - Den svenska 

kulturmiljövårdens värdegrunder; en 

idéhistorisk bakgrund och analys (2003) 
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 4. Resultat 
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4.1 Centralposthuset – Samman-

fattning av innehållsanalys 

                                                      
36 Björn Linn var professor i arkitektur på Chalmers 
(Nationalencyklopedin 2014). 
37 Det kan anses naturligt eftersom dokumentet 
syftar till en specifik hantering av de frågorna. 
 

                                                      
38 Som i utställningsskede 2 blir en ensam tillbygg-
nad. 
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4.2 Slussen - Sammanfattning av 

innehållsanalys 
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39 Det anges främst i fall där slussanläggningar 
avses rivas. 
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4.3 Centralposthuset – Samman-

ställning av intervju med Elin Jo-

hansson 

4.3.1 Processens inledning 

4.3.2 Kommunikationen under proces-

sen 
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4.3.3 Värdebeskrivningen av riksintres-

set 

                                                      
40 Björn Linn var professor i arkitektur på Chalmers 
(Nationalencyklopedin 2014). 

4.4 Slussen – Sammanställning av 

intervju med Klas Klasson 

4.4.1 Beskrivning av riksintresset och 

den inledande planprocessen 
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41 Det syftas till Faktablad 2004:01, som beskrivits i 
rubrik 2.4.2 Slussen – Stockholm. 

4.4.2 Relationen och dialogen mellan 

aktörer i planprocessen 
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4.4.3 Upprättandet av ett ramprogram 

och användning av risk för påtaglig 

skada som argument 
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42 Det blir ett syftande på att kommunen ska ut-
veckla sitt förslag för att undvika en överprövning. 

4.4.4 MKB-processen 

4.5 Centralposthuset – Samman-

fattning av syntetiserad innehålls- 

och argumentationsanalys 
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43 Som i utställningsskede 2 blir en tillbyggnad. 

4.6 Slussen – Sammanfattning av 

syntetiserad innehålls- och argu-

mentationsanalys 
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44 ”Nybyggt bevarande” utgår från en rekonstrukt-
ion av befintlig trafikanläggning. 
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 5. Analys 



  

42 
 

5.1 En kombination mellan ett plan- 

och miljöparadigm 

                                                      
45 Se rubrik 4.3 & 4.4 samt dess underrubriker för 
användningen av risk för påtaglig skada på riksin-
tresset. 
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5.2 Avvägningar och bedömnings-

grunder från ett planparadigm - 

men styrningsambitioner för ett mil-

jöparadigm 
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46 Som beskrivs i rubrik 4.4.3 Upprättandet av ett 
ramprogram. 
47 Se rubrik 4.4.4 MKB-Processen. 

                                                      
48 I sammanfattningarna för innehållsanalysen och 
den syntetiserade innehålls- och argumentationsana-
lysen samt intervjun med Klasson påvisas även 
länsstyrelsens ifrågasättande av MKB:ns bedöm-
ningsgrunder. 

                                                      
49 Som sedan i utställningsskede 2 föreslås bli en 
ensam tillbyggnad 
50 Se rubrik 5.3 Värdebeskrivningens betydelse för 
ett förtydligande om hur värdebeskrivningen tilläm-
pas. 
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51 Se rubrik 5.3 Värdebeskrivningens betydelse för 
en diskussion utifrån en miljöparadigmstillämpning 
för värdebeskrivningen. 

                                                      
52 Se slutcitatet på underrubrik 4.4.2 Relationen och 
dialogen mellan aktörer i planprocessen. 

5.3 Värdebeskrivningens betydelse 
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53 Se rubrikerna 4.5 & 4.6 för sammanfattningar av 
de syntetiserade innehålls- och argumentationsana-
lyserna som genomförts. 

                                                      
54 Se rubrik 1.1.1 Den fysiska riksplaneringens 
uppkomst 
55 Se rubrik 4.3.3 Värdebeskrivningen av riksintres-
set. 
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56 Se rubrik 4.3.3 Värdebeskrivningen av riksintres-
set. 
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5.4 Hushållningsaspekten och ex-

ploatörens påverkan 

                                                      
57 Se rubrik 4.3.2 Kommunikationen under proces-
sen. 

                                                      
58 Se rubrik 4.3 Centralposthuset – Sammanställ-
ning av intervju med Elin Johansson och dess un-
derrubriker. 
59 Se rubrik 4.3.1 Processens inledning. Se även 4.5 
Sammanfattning av syntetiserad innehålls- och 
argumentationsanalys. 
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5.5 Plan- och miljöparadigmets 

svårtillämplighet 

                                                      
60 De urskiljs i sammanfattningarna av innehållsana-
lyserna, den syntetiserade innehålls- och argumen-
tationsanalyserna samt intervjuerna. 
61 Vilket påvisas i rubrik 4.4 Värdebeskrivningens 
betydelse. 

                                                      
62 Se rubrik 4.4.3 Upprättandet av ett ramprogram 
och användning av risk för påtaglig skada som 
argument. 
63 Se 4.4.2 Relationen och dialogen mellan aktörer i 
planprocessen. 
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Länsstyrelsens översiktliga tillämpning av riksintresset för kulturmiljövård – utefter plan- 
och miljöparadigmets principer (Emmelin & Lerman 2006: 16 Bearbetat av författaren)  



  

53 
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5.6 En tillämpning av både tradit-

ionellt förhållningssätt och proces-

suell syn på kulturmiljövärden 

                                                      
64 Vilket framkommer av innehållsanalysen, den 
syntetiserade innehålls- och argumentationsana-
lysen samt intervjun med Elin Johansson. 
65 Tillbyggnaderna blir i utställningsskede 2 utfor-
made till en ensam tillbyggnad. 
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66 Se rubrik 4.4.3 Upprättandet av ett ramprogram. 
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67 Se rubrik 4.3 Centralposthuset – Sammanställ-
ning av intervju med Elin Johansson och dess un-
derrubriker. 
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 6. Slutsats 
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6.1 Tillämpning i ett sammanflätat 

plan- och miljöparadigm 
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6.2 Värdebeskrivningens avgörande 

påverkan 
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 7. Diskussion 
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7.1 Betydelsen av ett system som 

värnar om kulturmiljövärden 

                                                      
68 Se exempelvis rubrik 4.3.3 Värdebeskrivningen 
av riksintresset. 
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69 Se rubrik 4.3.2 Kommunikationen under proces-
sen. 
70 För en redogörelse av 1960- och 1970-talets riv-
ningsvågor i Stockholm, se Sveriges Radio 2012-
04-22 Rivningen av Klarakvarteren. 

7.2 Möjlig riktlinje för ett framtida 

system 

                                                      
71 De beskrivs i rubrikerna 2.4.1 Centralposthuset – 
Göteborg och 2.4.2 Slussen – Stockholm. 
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72 Se rubrik 4.4.3 Upprättandet av ett ramprogram. 

7.3 Riksintressesystemets karaktärise-

ring av top-down-planering 
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73 Se exempelvis Allmendinger 2009: 63-78,234. 
74 Se exempelvis Allmendinger 2009: 197-223,234 

7.4 Metodkritik 

7.5 Plan- och miljöparadigmets 

renodlade teoretiska konstruktioner 

                                                      
75 Se rubrikerna 2.4.1 Centralposthuset – Göteborg 
& 2.4.2 Slussen – Stockholm. 



  

65 
 



  

66 
 

Källor 

Litterära källor 

 

 

 

Internetkällor 



  

67 
 



  

68 
 

Handlingar tillhörande beskrivningar av studerade detaljplaneprocesser 

Lagar och förordningar 
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Källor för empiriskt material 

Källor för empiriskt material – Centralposthuset 

Källor för empiriskt material – Centralposthuset från Göteborgs Stad 
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Källor för empiriskt material – Centralposthuset – yttranden från länsstyrelsen  

Källor för empiriskt material – Slussen 

Källor för empiriskt material – Slussen från Stockholms Stad 
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Källor för empiriskt material – Slussen – yttranden från länsstyrelsen  

Muntliga källor 
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Bilaga 1 – Innehållsanalys – Centralposthuset 

Centralposthuset – 

Göteborg 
Planbeskrivning – planprogram Programredogörelse – planprogram Yttrande planprogram – länsstyrelsen 

Hur beskrivs det 

utpekade riksintresset 

för kulturmiljövård? 

Området omfattas av riksintresset ”Staden inom 

vallgraven med parkbältet”. I området anges olika 

kulturhistoriska miljöer som anspelar på 

Drottningtorget som kommunikationscentrum och 

platsidentitet, mötet mellan tre vattenvägar, 

hamnkanalens betydelse samt samspelet mellan 

vattenspegeln och bebyggelsens måttfulla arkitektur. 
(s.4-6) 

  

Området är av riksintresse för sin kulturhistoria, där 

byggnadsminnet är en del av ett historiskt perspektiv. 

Byggnadsminnet kan ses från flera olika vyer i staden. 

Det anges även att riksintresseområdet ”Göteborgs 

innerstad” är ett framstående exempel på historisk 

bebyggelse från 1600-, 1800-1900-talet. (s.1-3) 

Vilka bakomliggande 

drivkrafter kan urskiljas 

för en exploatering? 

Intressenten Choice Hotels Scandinavia vill uppföra 

ett hotell i Centralposthuset med tillhörande 

konferensanläggning. För att inrymma 

hotellverksamheten behövs en tillbyggnad på 

Centralposthuset för att tillgodose lokalprogrammet 

på 1600m2 som anges vara önskvärd. Med hänvisning 
till lokalprogrammet har intressenten förkastat vissa 

förslag som SBK lagt fram, för att de inte fungerar i 

logistiken för en hotellverksamhet. (s.1,9,19) 

Ett principförslag, som anges B, ligger enligt intressentens 

önskemål. SBK delar uppfattningen med intressenten. Det 

är heller inte aktuellt att nyttja bangårdsviadukten, 

kringliggande kvarter, till hotellverksamheten. (s.2,9-10) 

Anges positivt att det finns ett nytt innehåll i 

Centralposthuset då det för närvarande nästan står 

tomt (s.1) 

Vilka 

meningsskiljaktigheter 

kan avläsas mellan 

kommunen och 

länsstyrelsen gällande 

riksintresset? 

  

SBK menar på att ytorna kan rymmas i kvarteret. Det är 

även inte intressant att använda närliggande kvarter, som 

bangårdsviadukten, till hotellverksamheten. (s.9-10) 

Meningsskiljaktigheter identifieras inte. Länsstyrelsen är 

mycket positiv gentemot hur värdebeskrivningen är 

utformad med ”… känsla och stämning som finns vid 

och kring Drottningtorget och denna del av staden” 

(s.2) 

Hur beskrivs motivering 

av påtaglig skada på 

riksintresset? 

Genomförandet kommer påverka riksintresset, men 

det är svårt att förutsäga till vilken utsträckning 

eftersom det är tidigt i planprocesen. I det kan 
riksintresset uppfattas olika av personer. 6 typer av 

principlösningar läggs fram, som beskriver ger 

påverkan på riksintresset. Främst lyfts en påverkan av 

visuell karaktär i och med volymer som stör 

stadsrummet genom tillbyggnaderna. (s.9,12,14-19) 

Hänvisar till olika skrifter, som ”Höga hus i Göteborg” 
(1990), att innerstaden karaktäriseras av låg bebyggelse och 

att det enligt denna skrift inte finns motiv för höghus på 

Centralposthusets gård (s.2) 

Finns en risk för att tillbyggnaden skadar med för stora 

volymer. För de olika principförslagen som lyfts fram 

anges att tillbyggnaden är för hög och borde minskas. 
Till vissa förslag anges även att nya värden inte tillförs. 

Det anknyts även till att det kommer ske en förändring 

av stadsrummet. (s.3-5) Vissa formuleringar är skarpare 

än andra. Principförslag D av SBK besvaras ”Att som i 

alternativ D riva delar av posthuset för att få plats med 
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tillbyggnaden är inte acceptabelt. (3:14 KML)”(s.3) 

Vilka motiveringar och 

förslag läggs fram för att 

undvika påtaglig skada 

på riksintresset? 

Riksintresset för kulturmiljövården ”staden inom 

vallgraven med parkbältet” kommer att beröras och 

påverkas. För att undvika en påverkan behövs det 

utredas längre fram i processen. SBK anger att olika 

principförslag behöver minskas och bearbetas. (s.11-
12,15-19) 

Tillbyggnadens höjd ska begränsas och hållas inom kvarteret 

för Centralposthuset. Riksintresset för kulturmiljövård ska 

fokuseras på stadsbilder, där hamnkanaler ska få stor 

uppmärksamhet. För att minska påverkan på riksintresset 

vill SBK föra en nära dialog med länsstyrelsen kring frågor 
som riksintresset och byggnadsminnet. (s.2,10) 

Anger att kulturhistoriska värden ska vara 

utgångspunkten i arbetet. Olika stadsmiljöer lyfts fram 

som viktiga, där tillbyggnaderna ska tillföra kvaliteter till 

miljön och vara varsam med riksintresset. I denna 

betonas en dialog mellan länsstyrelsen och SBK med 

den goda värdebeskrivningen SBK tagit fram som grund. 

Två frågor lyfts fram: 1. Kan lokalprogrammet minskas? 

2. Går det att använda kvarteret mellan planerad 

Bangårdsviadukt och centralposthuset? Länsstyrelsen 

betonar möjligheten att skapa harmoni och helheter. 

(s.1-3) 

Centralposthuset – 

Göteborg 
Samråd – planbeskrivning Samråd – samrådsredogörelse Samrådsyttrande – länsstyrelsen 

Hur beskrivs det 

utpekade riksintresset 

för kulturmiljövård? 

Området Staden inom vallgraven med parkbältet 

omfattas av riksintresset för kulturmiljövården. I 

denna konkretiseras olika kulturhistoriska miljöer 

med Drottningtorgets platsidentitet och 

kommunikationscentrum, hamnkanalens betydelse 

samt samspelet mellan vattenspegeln och 

bebyggelsens måttfulla arkitektur och låga 

takfotslinjer. (s.3-4) 

 

Länsstyrelsen hänvisar till omfattande 

värdebeskrivningar som gjorts tidigare i processen. 

Professor Björn Linn har även genomfört en 

värdebeskrivning på uppdrag av länsstyrelsen. I denna 

anknyts Centralposthusets gestaltning till den 

omgivande miljön genom främst Drottningtorgets 

identitet och karaktär. (s.1,4) 

Vilka bakomliggande 

drivkrafter kan urskiljas 

för en exploatering? 

Home Properties vill anlägga en hotell- och 

konferensanläggning med hotellkedjan Chocie Hotels 

Scandinavia. Den ska användas för hotellverksamhet i 

hög klass, 550 hotellrum, konferensanläggning, 

restauranger, barer, spa etc. (s.1) 

Eftersom motbyggnaden inte får exploateras sättet som var 

avsett i planbeskrivningen läggs förslaget fram att 

tillbyggnaderna mot öster får en extra tillbyggnad, för att 

intressentens lokalprogram ska bli tillgodosett (s.17)  

Länsstyrelsen fick nej på de två övergripande frågorna 

som de ställde gentemot lokalprogrammet och 

möjligheten att nyttja bakomliggande kvarter i 

planförslaget. De hänvisades dels till verksamhetens 

behov och dels stadsbyggnadsmässiga förutsättningar. 

(s.1) 

  

Vilka 

meningsskiljaktigheter 

kan avläsas mellan 

kommunen och 

länsstyrelsen gällande 

riksintresset? 

  

Länsstyrelsen anges skärpt sin ställning gällande en 

motbyggnad på tre våningar. Ingreppet kommer inte att 

accepteras av länsstyrelsen med hänvisning till 

byggnadsminnet. (s.11) 

Länsstyrelsen ställer sig positiv till en exploatering 

eftersom Centralposthuset står nästan tomt, vilket de 

anger ”… vilket är synd med hänsyn till byggnadens 

dignitet”. (s.2) De anger även att med förslaget kan 

byggnaden få en viktigare roll i stadsrummet. (s.2) 
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Hur beskrivs 

motivering av påtaglig 

skada på riksintresset? 

Två tillbyggnader kommer att påverka stadsbilden. 

Främst lyfts negativa konsekvenser för riksintresset 

fram. Brytningar av småskalig bebyggelse vid 

kulturhistoriskt värdefulla områden som bryter 

fridfulla miljöer och låga takfotslinjer uppstår. 

Tillbyggnaden anknyts till Drottningtorgets karaktär 

och platsidentitet som kommunikationscentrum och 

stadsliv. Positiva konsekvenser sker främst utanför 

riksintresseområdet. Fler kan också få ta del av 

Centralposthusets kulturhistoriska värden av 

förslaget. (s.11,19-20,20) 

 

I länsstyrelsens yttrande ges ingen konkret beskrivelse 

gällande om planförslaget innebär en påtaglig skada. 

Vissa skarpare formuleringar beskriver vad länsstyrelsen 

anser inte är acceptabla förslag. Det besvaras gentemot 

rivningar av fasaddelar på Centralposthuset, som 

beskrivs ”Inga fasadrivningar får göras vilket föreslås för 

norra längans terrassdel”. (s.3) 

Vilka motiveringar och 

förslag läggs fram för 

att undvika påtaglig 

skada på riksintresset? 

Tillbyggnaden skapar en brytning i stadsrummet och 

befintlig i befintlig bebyggelsestruktur, som kan vara 

ett spännande inslag. Genom att tillbyggnaden även är 

delad i två volymer minskar en negativ påverkan och 

bildar ett fondmotiv i vissa stadsmiljöer, särskilt kring 

trafikstrukturer. (s.11) 

Med anledning av att motbyggnaden inte får genomföras 

med hänvisning till byggnadsminnet ändras förslaget genom 

att en extravåning läggs till på tillbyggnaderna mot öster. 

(s.11) 

Länsstyrelsen hänvisar till tidigare övergripande frågor 

om lokalprogram. ”1. Är det möjligt att minska 

lokalprogrammet? 2. Finns det möjligheter att utnyttja 

kvarteret mellan planerad Bangårdsviadukt och 

centralposthuset?”. (s.1) Krav presenteras på att 

strukturella och detaljerade frågor behöver bearbetas 

och fördjupas för att ge motiveringar och underlag till 

länsstyrelsens bedömning. Det betonas att 

tillbyggnaderna ska vara smala, tillföra kvalitét till 

området och vara varsam med byggnadsminnet. (s.3) 

Centralposthuset – 

Göteborg 
Planbeskrivning – utställning 1 

Antikvarisk utredning – 

utställning 1 

Utställningsyttrande 1 – 

länsstyrelsen 
Utställningsutlåtande 1 

Hur beskrivs det 

utpekade riksintresset 

för kulturmiljövård? 

Området omfattas av riksintresset för 

kulturmiljövård Staden inom vallgraven 

med parkbältet. Kulturhistoriska värden 

kopplas till posthotellets byggnad som 

viktig för miljöns helhetsintryck. Byggnaden 

sammanknyts till rumsbildningar, stadsrum 

och stadsrumsavskiljningar i området som 

helhet, där hamnkanaler med vattenspegel 

och återhållsam arkitektur sammanknyts till 

takfotslinjer. (s.3-4,18,) 

Samlade låga takfotslinjer ger en 
karaktär tillsammans med områden som 

är av en stillsam karaktär med lugna 

stadsrum. I området finns det ett möte 

mellan tre vattenvägar, som betonar 

stillsamheten med småskalighet och 

lantlig känsla gentemot 

Drottningtorgets mer aktiva stadsliv 

med transporter och rörelse. (s.2-5) 

Platsen anges vara en värdefull del av 

centrala Göteborg. Länsstyrelsen betonar att 

det var viktigt för myndigheten att den varit 

tydlig med sina ställningstaganden. (s.1) 

  

Vilka bakomliggande 

drivkrafter kan 

urskiljas för en 

exploatering? 

Home Properties med hotellkedjan Choice 

Hotels Scandinavia vill bygga en hotell- och 

konferensanläggning med tillhörande 

restauranger, spa och andra 

bekvämligheter. (s.1) 

  

I bakgrundsbeskrivningen anges att 

intressenten inte avsett att minska 

lokalprogrammet eller använda sig av 

bakomliggande kvarter till 

hotellverksamheten, som var två 

övergripande frågor länsstyrelsen lyft fram 

Intressenten söker sig efterhand till att 

genomföra en minskning av 

lokalprogrammet (s.1) 
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under processen. (s.1) 

Vilka 

meningsskiljaktigheter 

kan avläsas mellan 

kommunen och 

länsstyrelsen gällande 

riksintresset? 

    

I bakgrundsbeskrivningen anges att 

länsstyrelsen och kommunen varit överens i 

processen att det är positivt om 

Centralposthuset kan omvandlas till att 

användas för hotellverksamhet. Det har 

ställts gentemot att Centralposthuset står 

delvis tomt och oanvänt. (s.1,3) 

SBK och länsstyrelsen har varit överens 

och försökt övertala intressenten att 

minska på lokalprogrammet. (s.1) 

Hur beskrivs 

motivering av påtaglig 

skada på riksintresset? 

Det anges både en positiv och negativ 

påverkan på riksintresset, där den negativa 

påverkan är större. Tillbyggnaderna syns i 

stadsrummet och bryter stasrummet med 

en större skala och tyngre volym samt 

takfotslinjer. Uppfattningen av småskalighet 

och stämning påverkas De positiva 

effekterna sker främst utanför 

riksintresseavgränsningen som anger att 

fonder och portmotiv skapas i 

omkringliggande miljöer. Förslaget bidrar 

till platsidentitet och pedagogiskt värde för 

Drottningtorget ur ett 

kommunikationscentrumperspektiv. 

(s.11,18-19) 

Det blir en stor visuell påverkan på 

riksintresset samt kringliggande miljöer. 

Den negativa påverkan på riksintresset 
är större än den positiva, som främst 

riktar sig till utanför 

riksintresseområdet. Tillbyggnaderna 

påverkar uppfattningen av områdets låga 

takfotslinjer och silhuetter, 

återhållsamma arkitektur och 

stillsamhet genom en ny vertikal linje i 

stadsrummet. Positiva effekter speglas 

till att byggnaden blir mer tillgänglig än 

tidigare. Drottningtorgets platsidentitet 

stärks. Med förslaget kan platser utanför 

riksintresset få en mer bestämd 

karaktär. (s.2-3,5-6) 

I yttrandet menar länsstyrelsen på att planen 

kommer att accepteras och inte prövas av 

länsstyrelsen. Det menas på att riksintresset 

inte kommer påtagligt skadas. Det lyfts fram 

som positivt att tillbyggnaderna har under 

processen blivit högre, men smalnats av. 

Länsstyrelsen menar på att den ändrade 

våningshöjden inte har en avgörande 

påverkan utan främst volymen och 

arkitekturen har störst inverkan på 

riksintresset. (s.1-3) 

  

Vilka motiveringar och 

förslag läggs fram för 

att undvika påtaglig 

skada på riksintresset? 

Genom att tillbyggnaden är tvådelad ges en 

minskad påverkan gentemot vad en solid 

tillbyggnad skulle göra. Om en annan 

eventuell tillbyggnad uppstår i den 

kringliggande stadsmiljön ges även visuellt 

stöd som kompletterar förslaget för 

Centralposthuset (s.11) 

  

Länsstyrelsen anger i 

bakgrundsbeskrivningen de två övergripande 

frågorna om en minskning av 

lokalprogrammet skulle kunna göras och om 

bakomliggande kvarter skulle kunna nyttjas. 

Myndigheten har ställt krav på bearbetningar 

av kulturhistoriska perspektiv, arkitektoniska 

drag, byggnadsminnets friställning, varsam 

behandling av byggnadsminnet och att 

tillbyggnaden ska tillföra stadsrummet med 

kvalitéter. De har ställts genom en dialog 

med RAÄ. Genom det har en påtaglig skada 

på riksintresset kunnat undvikas. (s.1-2) 

Posthusets arkitektoniska uttryck ska 

bevaras i så stor utsträckning som 

möjligt. På grund av att lokalprogrammet 

avses minskas kommer förslaget att gå 

genom ett ytterligare utställningsskede. 

(s.16) 
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Centralposthuset – 

Göteborg 
Planbeskrivning – utställning 2 

Antikvarisk utredning – 

utställning 2 

Utställningsyttrande 2 – 

länsstyrelsen 
Utställningsutlåtande 2 

Hur beskrivs det 

utpekade riksintresset 

för kulturmiljövård? 

Området ingår i riksintresset för 

kulturmiljövården med Staden inom 

vallgraven med parkbältet. Riksintresset 

utgår främst från antikvariskt underlag där 

kulturhistoriska miljöer av olika kvalitet 

beskrivs. Övergripande beskrivs 

platsidentiteter, vattenrum med 

återkoppling till siktvyer, återhållsamma 

arkitektoniska uttryck och 

Centralposthusets utformning. (s.3-4) 

Det anges olika stadsmiljöer som är av 

varierande stadsmässiga karaktärer med 

mindre skala, byggnadstraditioner med 

låga taklinjer och ett samspel som 

skapar helheter med vattenvägar, 

vattenspeglar, återhållsam arkitektur, 

murväggseffekter för Centralposthuset, 

lummiga miljöer med tillhörande lugn 
stämning som står i kontrast till 

stadsmiljöer med ett mer hektiskt liv. 

Vissa områden nära 

riksintresseavgränsningen beskrivs som 

ogästvänliga. (s.2-4,6) 

    

Vilka bakomliggande 

drivkrafter kan urskiljas 

för en exploatering? 

Intressenten vill bygga hotell med 
tillhörande konferensanläggning, 

restauranger, spa och andra typer av 

bekvämligheter som tillhör 

hotellverksamheten. (s.1) 

Intressenten vill ha två sammanfogade 

volymer som bildar en tillbyggnad, men 

avskiljs genom kontrasterande 

fasadmaterial. (s.1) 

Länsstyrelsen lyfter i sin 

bakgrundsbeskrivning att svaren på de två 
övergripande frågorna om minskning av 

lokalprogram och nyttjande av omgivande 

kvarter var ett nej från intressenten. 

Verksamheten skulle rymmas inom 

Centralposthusets kvarter. (s.1) 

På uppdrag av fastighetsägaren yttrar sig 
det anlitade arkitektkontoret. De menar 

på att friytor mellan byggnad och 

körbana borde vara större än den 

föreslagna i planen. (s.5) 

Vilka 

meningsskiljaktigheter 

kan avläsas mellan 

kommunen och 

länsstyrelsen gällande 

riksintresset? 

      
Meningsskiljaktigheter kan inte 

identifieras mellan SBK och 

länsstyrelsen. (s.5) 

Hur beskrivs 

motivering av påtaglig 

skada på riksintresset? 

Anges vara en större negativ påverkan på 

riksintresset än den positiva påverkan. Den 

negativa påverkan anges vara störning av 

blickfång och att stadsrummets takfotslinje 

bryts, att stadens stadsbyggnadstradition 

inte följs, omgivande fridfulla miljöer 

riskeras påverkas av tillbyggnadens höjd 

och volym. Den positiva påverkan anges 

vara en återkoppling till Drottningtorgets 

historiska platsidentitet samt att 

vertikalens form kan minska distraherande 

effekter i stadsmiljön. (s.18-19) 

Den negativa påverkan på riksintresset 
anges som större än den positiva 

påverkan. Den negativa påverkan 

beskrivs utifrån en visuell karaktär där 

horisontallinjer i stadsrummet med 

takfotslinjer störs, lugna stämningar med 

tillhörande småskalig karaktär riskerar 

brytas av tillbyggnadens volym och höjd. 

Det blir en försvagning av kanalrummens 

upplevelsevärden.  Den positiva 

påverkan kopplas till platsidentitet för 

Drottningtorget och pedagogiska 

värden. Områden utanför 

Länsstyrelsen godkänner planen och menar 

på att den inte kommer att prövas om den 

antas. Länsstyrelsen anser att det är positivt 

i det nya utställningsförslaget att 

tillbyggnaden fått en mindre volym och hålls 

inom kvarteret. Den är även bättre anpassad 

till bebyggelse jämfört med tidigare förslag. 

Med anledning av att tidigare förslag inte 

ansågs ge påtaglig skada och att det nya 

förslaget harmoniserar bättre med 

omgivningen bedöms förslaget inte innebära 

en påtaglig skada på riksintresset. (s.3) 
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riksintresseområdet får en positiv 

påverkan med tydligare rumsbildningar. 

(s1,3,5-6) 

Vilka motiveringar och 

förslag läggs fram för 

att undvika påtaglig 

skada på riksintresset? 

Genom att tillbyggnadens vertikal är 

utformat på ett sätt som är av en enkel 

form kan en negativ distraherande effekt 

på stadsrummet minskas. (s.19) 

Genom att tillbyggnaden har en mer 

subtil framtoning och enklare 

fasadsättning minskar den negativa 

påverkan på riksintresset. (s.5) 

Länsstyrelsen betonar att de under 

planprocessen har arbetat proaktivt genom 

samråd kring byggnation och påverkan på 

byggnadsminnet samt riksintresset och 
andra områden som är länsstyrelsens 

arbetsuppgifter. Det anges att fler större 

ingrepp i byggnadsminnet inte kommer 

accepteras. Det är positivt att byggnaden får 

en annan användning. Under processen har 

länsstyrelsen ställt krav på bearbetningar 

och fördjupningar gällande volym, arkitektur 

och hantering av kulturhistoriska värden. 

(s.1-2) 

Kommunen betonar i flera 

kommentarer gällande yttranden att de 

har gjort avvägningar mellan 

riksintresset, allmänna intressen. 

Förslaget uppfyller PBL:s krav på 

avvägningar mellan intressen. (s.6,13) 
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Bilaga 2 – Innehållsanalys – Slussen 

Slussen - Stockholm Programsamråd - program Programyttrande - länsstyrelsen 

Hur beskrivs det 

utpekade 

riksintresset för 

kulturmiljövård? 

Riksintresset konkretiseras utifrån en kulturmiljöanalys där Slussens historiska 

bakgrund ingår. Stadsmuséet har även värderat miljöerna utefter ett kulturhistoriskt 

perspektiv (s.4,6,10) 

Riksintresset har preciserats i ett faktablad (2004:01) av länsstyrelsen. Där beskrivs 

uttryck för det moderna välfärdssamhället och dess stadsbyggande, anpassning till natur, 

vattenrummet som anknyter till hamnanläggningar, utsiktsvyer och äldre bebyggelse. 

Länsstyrelsen betonar trafikanläggningens klöverbladssystem. (s.1-3) 

Vilka bakomliggande 

drivkrafter kan 

urskiljas för en 

exploatering? 

Stadens ambition är att utveckla Slussen till en attraktiv plats för allmänhet och 

verksamheter. (s.8) 

Länsstyrelsen är tydlig med att det är viktigt att planprocessen går smidigt och inte 

stannar av. (s.1)  

Vilka 

meningsskiljaktigheter 

kan avläsas mellan 

kommunen och 

länsstyrelsen gällande 

riksintresset? 

  

Länsstyrelsen tar inte ställning till de olika förslagen som lyfts fram mer än att styrkor 

och brister med förslagen poängteras. Myndigheten ser även positivt på SBK:s förslag att 

de belyser olika konsekvenser, aspekter och kvaliteter som behöver förhållas till under 

processen. (s.1) 

Hur beskrivs 

motivering av påtaglig 

skada på 

riksintresset? 

  

Länsstyrelsen menar på att det sker en skada på olika delar i riksintresset för 

kulturmiljövård, men de skadas inte påtagligt. Nuvarande trafikanläggning anses vara 

överdimensionerad. Förslaget Nybyggt bevarande ger en mindre skada på 

kulturmiljövärdena än Nya Slussen genom att klöverbladsystemet återskapas. Förslaget 

kan inte endast förespråkas på grund av rekonstruktionen. Nya Slussen tappar en nord-

sydlig förbindelse, som ger en negativ påverkan på kulturmiljövärdena. Främst blir en 

skada på räckvidden för utblickar. (s.2-3) 

Vilka motiveringar 

och förslag läggs fram 

för att undvika 

påtaglig skada på 

riksintresset? 

Två förslag presenteras som hanterar riksintresset olika. Det ena programförslaget 

”Nybyggt bevarande” tar större hänsyn till riksintresset då den avser att behålla en 

liknande klöverbladslösning som anges till 1930-talets trafikanläggning. Det andra 

programförslaget ”Nya Slussen” presenterar en liknande trafiklösning, men mer 

yteffektiv. (s.9,10-12,15) 

Rivningen av trafikapparaten innebär en skada på kulturmiljövärden, som bör 

kompenseras med åtgärder som stärker andra kulturmiljövärden. Båda förslagen kan i 

stort ta hänsyn till kulturmiljövärden, om det sker ett tillvaratagande av utblickar. 

Länsstyrelsen betonar att det bör ske studier av hur kulturmiljövärden kan stärkas. (s.4) 
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Slussen - Stockholm Planbeskrivning - samråd Samrådsredogörelse - samråd MKB - samråd Samrådsyttrande - länsstyrelsen 

Hur beskrivs det 

utpekade 

riksintresset för 

kulturmiljövård? 

En historisk beskrivning av Slussen 

presenteras där Stockholms tidigare 

historiska entré betonas. Främst lyfts 

trafikapparaten från 1930-talet med 

klöverbladssystem som en del av 

riksintresset. Länsstyrelsen har genomfört en 

konkretisering av värdebeskrivningen 

(Faktablad 2004:01), som beskriver 

riksintresset utefter landskapsbild, 

kommunikationsaspekter och 

trafikanläggningen. Slussen beskrivs som ett 
komplext område med flera historiska lager. 

(s.3-4,7,10,13) 

  

Historiska aspekter med porten till Gamla 

Stan, vatteninlopp, blickfång och 

vattenkontakt beskrivs tillsammans med 

betydelsen av Stockholm som landets 

politiska och administrativa centrum samt 

1930-talets trafikanläggning som viktigt. 

Slussanläggningar anges som värdefulla för 

kulturmiljön.  En hänvisning ges till 

Faktablad 2004:01 och egna 

värdebeskrivningar. (s.6,11,31-39) 

Riksintressebeskrivningen utgår från 

Faktablad 2004:01, som beskriver 

landskapsbild med vattenrum och 

topografiska förutsättningar samt 

utblickar, Slussens historiska betydelse 

för kommunikationer med tillhörande 

gatustruktur och 1930-talets 

klöverbladsanläggning lyfts fram. 

Sammanfattningsvis anges kulturmiljön 

vara av en komplex karaktär. (s.2) 

Vilka bakomliggande 

drivkrafter kan 

urskiljas för en 

exploatering? 

Slussens konstruktioner beskrivs som slitna 

och behöver bytas ut. Ambitionen är att 

skapa en attraktiv plats för möten och 

verksamheter i centrala Stockholm. (s.2) 

Slussens tekniska skick är bristfällig och 

därför behöver den bytas ut snarast. I 

förslaget avses goda och attraktiva 

miljöer uppföras, vilket kräver en nära 

dialog med intressenter. (s.4) 

Miljöns slitage anges som försvårande att 

kunna uppleva platsen. (s.38) 
  

Vilka 

meningsskiljaktigheter 

kan avläsas mellan 

kommunen och 

länsstyrelsen gällande 

riksintresset? 

  

SBK betonar att de är positiva gentemot 

länsstyrelsens åsikter om att förslaget 

behöver anpassa sig till områdets 

topografiska förutsättningar. (s.5) 

  

Länsstyrelsen är positiv till att SBK 

genomfört ett grundligt 

utredningsarbete gällande konsekvenser 

och möjliga alternativ. (s.1) 

Hur beskrivs 

motivering av påtaglig 

skada på 

riksintresset? 

I förslaget bevaras inte klöverbladsprincipen. 

I förslaget försvinner representativa entréer 

tillsammans med historiskt betydelsefulla 

rumsbildningar. Andra andra historiska 

miljöer lyfts fram av förslaget som motiveras 

stärkas. (s.5,31) 

Även om ambitionen är att 

kulturhistoriska anläggningar bevaras ska 

de ställas i jämförelse mot ambitionen att 

utöka avtappningsmöjligheterna för 

Mälaren. Två äldre slussanläggningar 

behövs rivas, vilket ger en påverkan på 

riksintresset. (s.5) 

Både positiva och negativa effekter på 

riksintresset uppstår, men främst en negativ 

påverkan. Rivningar av klöverblad, 

slussanläggningar och påverkan på 

Stockholms representativa entréplats anges 

som negativ påverkan. Det sker en 

påverkan på vissa siktlinjer, utblickar och 

topografin samt landskapet, vilket anges 

som negativt. Positiv påverkan sker genom 

att en del siktlinjer öppnas samt att vissa 

historiska slussanläggningar blir åter synliga 

gentemot tidigare. (s.6,11,40,43-45,47) 

Anser att det blir en skada på 

riksintresset av att Slussens 

trafikanläggning rivs. Det kan accepteras 

om andra kulturmiljövärden stärks och 

tydliggörs. Slussens öppenhet och 

utsiktsmöjligheter förändras påtagligt 

samt att topografins förutsättningar inte 

blir synliggjord. (s.1-3) 
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Vilka motiveringar 

och förslag läggs fram 

för att undvika 

påtaglig skada på 

riksintresset? 

Beskriver att Slussen ska gestaltas utifrån 

dåtida, nutida, och framtida aspekter. De ska 

sammankopplas till den historiska prägeln 

och områdets vattenkontakt. Den nya 

bebyggelsen ska ta hänsyn till siktlinjer, 

historisk bebyggelse, takfotslinjer och 

vattenmiljöer genom en noggrann 

gestaltning.  Förslaget har omarbetats 

kontinuerligt för att minska negativa 

konsekvenser på kulturvärden och stärka 

andra kulturvärden. Äldre slussanläggningar 

ska exempelvis åter bli synliga. (s.15,17-

19,31) 

En del föreslagna byggnaders volymer kan 

komma att minskas, alternativt tas bort i 

detaljplaneprocessen för att det ska 

finnas en nära vattenkontakt och att 

utsiktsvyer samt siktlinjer ska kunna 

skyddas. Det betonas att en reducerad 

skada ska uppstå genom dialog med 

personer som har kulturhistorisk 

kompetens. (s.4-5) 

Genomgående beskrivs kompensatoriska 

åtgärder för att hantera negativa 

konsekvenser för kulturmiljövärdena, där 

exempelvis broar anläggs för att knytas till 

tidigare historiska strukturer. Riktlinjer 

läggs fram för att minska påverkan på 

viktiga utblickar. Byggnaderna ska inte störa 

siktlinjerna. Ett vidarearbete kommer att 

ske för att besluta om byggnader ska tas 

bort i planförslaget eller minskas i volymen. 

Det betonas att förslaget avses utvecklas 

för att tillvarata kulturmiljövärden i en 

större utsträckning. (s.6,37,42-43,45-47,72) 

Förslagen har utvecklats för att minska 

konsekvenserna för påverkan på 

kulturmiljövärden, men det behöver 

bearbetas vidare för att undvika skada 

på riksintresset. Volymer behöver 

minskas för att ta hänsyn till 

riksintresset samt att planförslaget 

behöver ta större hänsyn till 

topografiska förutsättningar. Äldre 

slussanläggningar bör bevaras så långt 

som möjligt och utformningsfrågor i 

förslaget behöver inkluderas i ett 

gestaltningsprogram som ska ligga till 

grund för bygglov och genomförande. 

Elementen i vattenrummet behöver ta 

hänsyn till befintlig miljö. (s.1-3) 

Slussen - Stockholm Planbeskrivning - utställning Utställningsutlåtande MKB - utställning 
Utställningsyttrande - 

länsstyrelsen 

Hur beskrivs det 

utpekade 

riksintresset för 

kulturmiljövård? 

Riksintresset beskrivs utifrån historiska 

bakgrundsbeskrivningar som porten för 

Gamla Stan och äldre trafiknätsstruktur. 

Området ingår i ett riksintresse för 

Stockholms innerstad med Djurgården 

innanför tullarna med tillhörande politiskt 

och administrativt centrum. Det presenteras 

en beskrivning utifrån 1600-talssstadens 

struktur som utvecklas med årsringar med 

uttryck för moderna välfärdssamhället med 

stockholmska särdrag, vyer som delvis störs 

av trafikanläggningar. Kontakten till vattnet 

betonas. En återkoppling görs till 1930-

talsanläggningar som klöverblad och 

Katarinahissen. (s.4,7,19,23) 

Histriska rum utgör en viktig del av 

riksintresset. Trafiklösningarna är 

överdimensionerade i förhållande till 

dagens behov. Slussanläggningarna är en 

väsentlig del i det historiska värdet. En 

kort beskrivning görs även av Gustav 

Vasas försvarsanläggning. (s.27-28,34-35) 

Riksintresset innefattas i Stockholms 

innerstad med Djurgården. Kulturmiljön 

beskrivs vara rik och komplex. Området 

ingår i landets administrativa och politiska 

centrum. Topografi, stads- och 

konstruktionskonst, trafikanläggningar, 

kommunikationer samt sjöfartsstaden är 

centrala delar i riksintresset. 

Vattenkontakten och vattenspegeln med 

hamnanläggningar samt stadens årsringar 

med hushöjder och typiska stockholmska 

drag är viktiga. Det hänvisas till analyser på 

uppdrag av SBK och av länsstyrelsen 

(Faktablad 2004:01) som konkretiserar 

riksintresset. I MKB:n görs konkretiseringar 

av riksintresset för vad som bedöms 

påverkas. (s.40-48) 

Riksintresset innefattas i Stockholms 

innerstad med Djurgården. RAÄ:s 

bedömning är att det är en del av 

Stockholms storstadsmiljö som politiskt 

och administrativt centrum. 

Topografiska förutsättningar samt 

utvecklingen av stadsplanerings- och 

byggnadskonst betonas. Sjöfartsstaden 

med anknytning till Slussen beskrivs. 

(s.2) 
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Vilka bakomliggande 

drivkrafter kan 

urskiljas för en 

exploatering? 

Slussens konstruktioner är idag uttjänta och 

behöver bytas ut. Området upplevs som 

otryggt samt finns det begränsade 

möjligheter för kollektivtrafiken. Det anges 

möjligheter att utveckla handels- och 

kontorsverksamheter samt bygga bostäder i 

centrum. Markanvisning har givits till 

Destination Slussen AB för att driva handel 

och kommersiell service. Idag finns inte 

behov av samma dimensioner för 

trafikmängd. Vattenförsörjningen är även 

bristfällig ur ett långsiktigt perspektiv genom 

att möjligheten till reglering av Mälarens till- 

och utflöde idag är begränsat. (s.2,8,12,20) 

Intäkter är viktigt vid ombyggnationen, 

eftersom skattebetalarna står för 

merparten av finansieringen. Det kräver 

en medvetenhet i användningen av 

stadens resurser. Möjligheten till intäkter 

ska också vägas mot viktiga allmänna 

intressen. (s.37) 

Slussens skick är idag utslitet och behöver 

renoveras om den ska behålla samma 

funktion som idag. Slussanläggningen 

behöver genomgå förändringar för att säkra 

dricksvattenförsörjningen samt förhindra 

översvämningar. (s.4-5) 

Länsstyrelsen ser positivt på en 

ombyggnation av Slussenområdet för 

olika funktioner som publika platser, 

gator, kajer och kollektivtrafik (s.1) 

Vilka 

meningsskiljaktigheter 

kan avläsas mellan 

kommunen och 

länsstyrelsen gällande 

riksintresset? 

  

Generellt betonas en dialog med 

länsstyrelsen. SBK delar länsstyrelsens 

åsikt att planförslaget kan genomföras 

utan påtaglig skada om 

genomförandeprocessen går rätt till. Ett 

ramprogram kommer att tas fram i 

samråd med länsstyrelsen som ska vara 

ett underlag för genomförandeprocessen. 

Länsstyrelsen önskar att 
gestaltningsprogrammet ska utvecklas. 

SBK svarar att nuvarande 

gestaltningsprogram möter de 

grundläggande kraven gällande volym och 

stadsbild. (s.3,27,34) 

Det beskrivs att länsstyrelsens 

planeringsunderlag väger tyngst eftersom 

det gör gjort med stöd för det ansvar som 

ingår myndighetens åtaganden. Av den 

anledningen har värdebeskrivningen från 
Faktablad 2004:01 en större tyngd. (s.46) 

Länsstyrelsen har under processen 

efterfrågat om tydligare motiveringar 

varför en del slussanläggningar inte 

bevaras. SBK beskriver att 

avtappningsmöjligheterna är för 

begränsade med de gamla slussarna. 

Bedömningsgrunderna i MKB:n är delvis 

oklara gällande måttlig skada på 

riksintresset, särskilt 

bedömningsgrunderna gällande skada på 

30-talstrafikanläggningen. Länsstyrelsen 

är däremot överens gällande slutsatsen 

att om genomförandet går rätt till kan 

påtaglig skada på riksintresset undvikas. 

(s.3) 

Hur beskrivs 

motivering av påtaglig 

skada på 

riksintresset? 

Främst sker en negativ påverkan på 

kulturmiljövärdena, som anges måttligt 

negativa, gentemot de positiva effekterna av 

förslaget. Historiska samband som 

kopplingen mellan Gamla Stan och 

Södermalm påverkas. 1930-talets 

trafikanläggning med klöverbladet byts ut 

med en ny anläggning, vilket innebär en stor 

skada på beskrivningen ”Det moderna 

välfärdssamhällets stadsbyggande-

trafikanläggningen”. Topografin påverkas 

både positivt och negativt samt stärks 

upplevelsen av gatustrukturer. Det betonas 

att genomförandeprocessen kommer 

Det sker en viss påverkan på siktlinjer 

och utblickar, men de påverkar 

stadsbilden begränsat. Den främsta 

skadan på riksintresset anges att 

klöverbladet för 1930-talets 

trafikanläggning rivs och ersätts med 

annan anläggning. (s.26,35-36) 

Den sammanvägda bedömningen är att en 

måttlig negativ skada på riksintresset 

uppstår. Det hänvisas till att det finns flera 

områden av samma riksintressekaraktär 

utanför planområdet med liknande värden. 

Av den anledningen uppstår en måttlig 

negativ påverkan på kulturmiljövärdena. 

Bedömningen utgår från 6 stycken 

bedömningsgrunder där olika påverkan 

beskrivs. I denna påverkas topografi sker en 

negativ påverkan på: landskapsbilder, vyer 

och utblickar, vattenkontakt, 1930-talets 

trafikanläggning som tillsammans med 

slussanläggningar rivs. En negativ påverkan 

Länsstyrelsen beskriver att det blir en 

direkt negativ påverkan på dokument- 

och upplevelsevärden, främst genom 

rivningen av 1930-talstrafikanläggningen. 

Skadan på riksintresset är mindre än 

tidigare förslag i processen. En del 

kulturlager som gamla slussanläggningar 

tas bort och viktiga dokumentvärden 

försvinner. Nya glasbyggnader negativa 

för miljön och kräver en god arkitektur 

som gör att de passar in i miljön. De 

speglar inte ambitionen att passa in i 

samtida uttryck i ett samspel med äldre 

delar i staden. Länsstyrelsen anger att 
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innebära en påverkan på kulturvärdena. 

(s.5,22,31,33) 

på kulturhistoriska upplevelse- och 

dokumentationsvärden uppstår. Vissa 

utblickar och historiska samband stärks. 

(s.4,51-57) 

tidigare förståelse för platsen påverkas 

negativt. Om genomförandet går rätt till 

uppstår ingen påtaglig skada på 

riksintresset. (s.2,4) 

Vilka motiveringar 

och förslag läggs fram 

för att undvika 

påtaglig skada på 

riksintresset? 

Planförslaget ska ta hänsyn till dåtida, nutida 

och samtida aspekter och sammanknytas till 

den äldre staden med Södermalm och Gamla 

Stan. Vattenkontakten lyfts fram. Ny 

bebyggelse ska ta hänsyn till befintliga 

strukturer genom topografin, färgsättning, 

belysning, material och utblickar. En del 

områden stärks i sina historiska 

återkopplingar, som vissa utblickar och 

slussfunktioner. Andra utblickar påverkas 

negativt. Delar av viktiga frågor, som 

upprustning och renovering av objekt, skjuts 

upp till genomförandet av detaljplanen. (s.14-
16,19,31-32) 

SBK betonar att i processen har 

kulturvärdena lyfts fram i en större 

utsträckning. Handelsytorna har under 

processen begränsats. För att skydda 

kulturvärdena i genomförandeprocessen 

upprättas ett ramprogram. Höjd på 

utveckling av tunnelbanan bestäms inte i 

plankartan för att kulturmiljövärden ska 

kunna skyddas. Viktiga objekt i 

riksintresset bevaras samt 

slussanläggningar och 

försvarsanläggningar som avses rivas ska 

integreras i den nya anläggningen genom 

exempelvis stensättningar. (s.33-35,37-

38) 

Under processen har förslag bearbetats för 

att stärka kulturmiljövärden. 

Rumsbildningar upprättas genom 

broanläggningar som sammanknyter till 

viktiga historiska aspekter. Förslaget 

möjliggör hamnverksamhet och visuella 

samband som stärker kulturmiljövärdena. 

En del byggnader rivs och möjligheter till 

utblickar stärks delvis. Glasbyggnader som 

uppförs får en inverkan, men i och med att 

de utformas som avvikande begränsas 

skadan på kulturmiljövärden. Gamla 

funktioner och objekt är fortsatt viktiga och 

kommer att användas i en större 

utsträckning, som Katarinahissen, vilket är 

positivt. Genom att 

kommunikationsaspekten får ett högt värde 

synliggörs platser och friytor får en hög 

vistelsekvalitet, vilket stärker Slussens 

historiska värde som en plats för 

kommunikationer. (s.39,52-54) 

Under förutsättningen att 

genomförandeprocessen går rätt till 

kommer det inte att uppstå en påtaglig 

skada på riksintresset. Planförslagets 

utformning hanterar kulturhistoriska 

samband på ett bättre sätt än tidigare. 

Det är positivt att vissa utblickar, 

siktlinjer och perspektiv bevaras. 

Gestaltningen av området är avgörande 

för helhetsintrycket och upplevelsen av 

området. Flertalet gånger har 

länsstyrelsen påpekat att 

slussanläggningarna är viktiga. Vissa 

slussanläggningar bör tas tillvara på och 

integreras i den nya utformningen. 

Dokumentation ska genomföras av 

slussanläggningar före de rivs. På grund 
av att genomförandeprocessen kan 

medföra en skada på riksintresset ska 

ett ramprogram för kulturmiljöfrågorna 

upprättas i samråd och godkännas med 

länsstyrelsen. (s.2-3) 
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Bilaga 3 – Syntetiserad innehålls- och argumentationsanalys – Centralposthuset 

Centralposthuset – Samrådsyttrande 2007-02-27 (programyttrande) 

Tes 
”Därför anser länsstyrelsen att det, som framgår nedan, finns starka [styrkemarkör] skäl för att projektet ytterligare måste belysas och utvecklas”. 

(s.1) 

Premiss (Implicit: länsstyrelsen anser att förslagen behöver bearbetas vidare för att det ska accepteras av myndigheten) (s.1) 

Proargument 
”Länsstyrelsen anser att det i nuvarande läge är viktigt att lyfta fram två frågor som, om projektet kan bearbetas utifrån dessa, kan leda till en förny-

else och tillbyggnad som har bättre förutsättningar att tillföra nya värden till området och samtidigt klarar ett posthus med ett nytt innehåll.” (s.1) 

Proargument 
”För det första – är det möjligt att minska lokalprogrammet? Värdebeskrivningen och de redovisade konsekvenserna av de olika alternativen visar att 

lokalprogrammet måste minskas om hotellbyggnaden i sin helhet skall kunna rymmas i posthuskvarteret.” (s.1) 

Proargument 
”För det andra – finns det möjligheter att utnyttja kvarteren mellan planerad Bangårdsviadukt och centralposthuset? Länsstyrelsen är medveten om 

oklarheter och problem med en planerad Bangårdsviadukt och att det finns flera oklara förutsättningar för Åkareplatsen/Polhemsplatsen.” (s.2) 

Premissargument 
(Implicit: länsstyrelsen anser att lokalprogrammet borde minskas samt bör bakomliggande kvarter nyttjas för att kulturhistoriskt intressanta miljöer 

ska hanteras varsamt) (s.1-3) 

Proargument 

”Länsstyrelsen anser ändå att man bör studera möjligheterna att utveckla lösningar av tillkommande ytor utanför posthusets kvartersgräns. Om så 

kan ske finns det, enligt länsstyrelsen, bättre möjlighet att nå en större stadsbyggnadsmässig helhet och därmed större harmoni med såväl hänsyn till 

byggnadsminnet som stadsmiljön i sin helhet.” (s.2) 

Premissargument 
”Målet är, enligt länsstyrelsens bedömning, alltså att gestaltning och volymhantering (höjd och storlek) av tillbyggnaden skall tillföra stadsbilden kvali-

teter och samtidigt innebära en varsam hantering av såväl riksintresse som byggnadsminnet.” (s.2) 

Proargument 

”Länsstyrelsen anser med utgångspunkt från detta mål och efter intryck av värdebeskrivningen och 3D presentationen inte ryms i, på eller över 

Posthuset utan stora konsekvenser för såväl det byggnadsminnet och stadsmiljön som helhet. Konsekvenserna består i såväl direkta ingrepp i bygg-

nadsminnet som nya volymer (höjd och storlek), vilka uppenbart riskerar dominera över Posthuset som – inte minst – en stadsmiljö som vuxit fram 

sedan 1600-talet.” (s.3) 

Proargument 

”Länsstyrelsen konstaterar att samtliga sex alternativa principförslag har olika grad av inverkan på stadsmiljön, kulturmiljön och Posthuset som bygg-

nadsminne. Det är viktigt att en tillbyggnad av centralposthuset inte överskuggar den befintliga byggnaden och gör posthuset som monumental an-

läggning otydlig.” (s.3) 

Proargument 
”I alternativ A är byggnaden för hög (15 vån) och tar helt över intrycket av posthuset, framför allt med hänsyn till Stora hamnkanalens stadsrum och 

påverkan på byggnadsminnet.” (s.3) 

Proargument ”Alternativ B är också högt (10-12 vån) och höjden bör minskas.” (s.3) 
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Contraargument 
(syftar till alternativ B) ”Förslaget har ett strukturellt grepp som genom bearbetning av höjd och volym (utflyttning av volymer mot Åkareplatsen) kan 

ge förutsättningar att klara Centralposthusets tre kulturhistoriska miljöer.” (s.3) 

Proargument 
”I alternativ C har en friare form av tillbyggnad tagits fram. Länsstyrelsen kan inte se att denna form på något sätt tillför nya värden till platsen. Läns-

styrelsen kan inte se att denna form på något sätt tillför nya värden till platsen.” (s.3) 

Proargument ”Att som i alternativ D riva delar av posthuset för att få plats med tillbyggnaden är inte acceptabelt. (3:14 KML)” 

Premissargument ”Åtgärder som påtagligt skadar de riksintressanta kulturvärdena får inte komma till stånd” (s.3)  

Centralposthuset – Samrådsyttrande 2007-11-12 (Samrådsyttrande) 

Tes 
”Länsstyrelsen anser att det kvarstår frågor att lösa kring hanteringen av såväl riksintresset för kulturmiljön som byggnadsminnet, som kräver 

[styrkemarkör] bearbetningar och fördjupningar på strukturell och detaljnivå.” (s.1) 

Premiss (Implicit: länsstyrelsen anser att förslaget behöver bearbetas vidare för att det ska accepteras av myndigheten) (s.1) 

Premissargument Premissargument: (implicit: förslaget behöver bearbetas vidare för att var varsam med Centralposthusets och områdets kulturhistoriska värde) (s.2) 

Premissargument 
”Alla byggnader, inte minst byggnadsminnen, kommer bäst till sin rätt om de kommer till användning. Idag står Centralposthuset näst intill tomt vilket 

är beklagligt med hänsyn till byggnadens dignitet.” (s.2) 

Contraargument 

”Utifrån länsstyrelsens sammanvägda bedömningar och med hänsyn till platsens förutsättningar, projektets redovisade behov samt byggnadsminnet, 

bedömer Länsstyrelsen att förutsatt att tillbyggnaden mot Åkareplatsen tillför posthuset nya arkitektoniska värden och stadsbildsvärden så finns det 

skäl att tillåta en tillbyggnad som bryter posthusets taklinje.” (s.2) 

Proargument 

”Länsstyrelsens krav på bearbetningar och fördjupningar 

 Övergripande utgångspunkter är: 

- Att hålla byggnadsminnet så ”fritt” som möjligt 

- Att tillbyggnadernas arkitektoniska nivå och dignitet skall vara hög. Nivån på tillbyggnaden skall sträva mot kvaliteten ”nytt byggnadsminne” 

- Förslaget strukturella uppbyggnad skall hantera tre olika kulturhistoriska perspektiv med olika stadsbyggnadsförutsättningar, riksintresse och 

stadsbild 

- Gestaltning och volymhantering av tillbyggnaden skall tillföra stadsbilden kvaliteter och samtidigt innebära en varsam hantering av såväl riksintresset 

som byggnadsminnet.” (s.2) 

Proargument ”Förslaget att ta bort en tredjedel av terrassen mot Drottningtorget för hotellentré måste omstuderas.” (s.3) 

Proargument ”Bredden på entrén bör dessutom minskas och tydligare läggas asymmetriskt.” (s.3) 

Proargument ”Vad som händer med den större delen av terrassens västra sida måste redovisas på ett tydligare sätt” (s.3) 

Proargument ”Inga fasadrivningar får göras vilket föreslås för norra längans terrassdel” (s.3) 

Premissargument 
”Skall en tillbyggnad uppföras måste den ursprungliga byggnaden kunna identifieras och upplevas om förvanskningen skall kunna accepteras från 

kulturmiljösynpunkt.” (s.3) 
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Proargument 
”Det är av stor vikt att de två högre byggnaderna är smala och har en god arkitektonisk gestaltning och volymhantering, som dels tillför den 

tredelade stadsbilden kvaliteter, dels hanterar riksintresset och byggnadsminnet på ett varsamt sätt. Som tillför värden.” (s.3) 

Proargument 

”Kompletteringar enligt ovan angivna punkter måste redovisas dels på strukturell nivå, dels på detaljnivå beträffande motbyggnader utformning, 

material och byggnadstekniker för att få en slutlig bedömning skall kunna ske. Förslaget behöver dessutom illustreras vidare hur tillbyggnaderna 

kommer att möte olika kulturhistoriska miljöer med tre olika stadsbildsförutsättningar.” (s.3) 

Premissargument ”Kortfattat kan beskrivas att byggnadens värde i mycket hög grad är knutet till dess arkitektoniska uttryck” (s.4) 

Centralposthuset – Samrådsyttrande 2008-03-07 (Utställningsyttrande 1) 

Tes 
”Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att 

miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas eller att det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa och säkerhet” (s.1) 

Premiss 
(Implicit: efter krav på bearbetningar under processen för att tillgodose kulturmiljövärden, innebär förslaget inte en påtaglig skada på riksintresset.) 

(s.1-4) 

Proargument 

”Övergripande utgångspunkter och underlag för hantering av byggnadsminne och riksintresse för kulturmiljövården är: 

• Att hålla byggnadsminnet så ”fritt” som möjligt 

• Att tillbyggnadernas arkitektoniska nivå och dignitet skall vara hög. Nivån på tillbyggnaden skall sträva mot kvaliteten ”nytt byggnadsminne” 

• Förslaget strukturella uppbyggnad skall hantera tre olika kulturhistoriska perspektiv med olika stadsbyggnadsförutsättningar, riksintresse och 

stadsbild 

• Gestaltning och volymhantering av tillbyggnaden skall tillföra stadsbilden kvaliteter och samtidigt innebära en varsam hantering av såväl riksintresset 

som byggnadsminnet.” (s.2) 

Proargument 

”Krav på bearbetningar och fördjupningar (underlag för dialog med Riksantikvarieämbetet) 

• Terrassen mot Drottningtorget – Entrén 

• Gårdsfasaderna 

• Fasadrivningar 

• Motbyggnader 

• Två högre tillbyggnader – kvartersstruktur” (s.2) 

Proargument 

”Som ett resultat av processen och dialogen med kommun och exploatör, samt Länsstyrelsens krav på bearbetningar och fördjupningar, redovisades 

den 19 december 2007 ett väl genomarbetat material som svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande. Förslaget följde strukturen (enligt ovan i 

samrådsyttrandet (punkt 1-5) och redovisade bearbetningar och fördjupningar både på strukturell- och detaljnivå” (s.2) 

Proargument 

”Länsstyrelsens sammanvägda bedömning efter processdialogen och med hänsyn till byggnadsminnet, platsens förutsättningar, riksintresset, 

arkitektonisk gestaltning och stadsbild var en skärpning som innebar att hela motbyggnaden (3våningar, 21 rum) mot södra längans norra del tas bort 

helt.” (s.2) 
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Proargument 
”Den sammanvägda bedömningen innebär att befintlig byggnad och byggnadsminnet på gården kan hållas mer ”fritt” om påsalningen på södra 

fasadens norra sida inte utförs.” (s.2) 

Proargument 

”Länsstyrelsen bedömde att ändringen av tillbyggnadernas våningshöjd från 12-14 våningar (enligt samrådsförslaget), till 13-15 våningars tillbyggnad 

för att inrymma de 550 rum som är intentionen i detaljplanen, innebär en förbättrad arkitektonisk gestaltning (”smalare hus”) och volymhanteringen 

av de två högre byggnaderna.” (s.2-3) 

Proargument 
”Länsstyrelsen bedömde vidare att förändringen av våningshöjden inte har en avgörande påverkan beträffande upplevelsen av påverkan på 

byggnadsminnet och riksintresset för kulturmiljön.” (s.3) 

Premissargument 
”Kommunen och Länsstyrelsen har från tidigt skede och utifrån platsens och projektets förutsättningar varit överens om att platsen är lämplig för 

hotell och att byggnaden är möjlig att omvandla till hotell. Länsstyrelsen delar kommunens ställningstagande” (s.3) 

Centralposthuset – Samrådsyttrande 2008-11-12 (Utställningsyttrande 2) 

Tes 
”Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att 

miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas eller att det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa och säkerhet” (s.1) 

Premiss 
(Implicit: efter krav på bearbetningar under processen för att tillgodose kulturmiljövärden innebär förslaget inte en påtaglig skada på riksintresset.) 

(s.1-4) 

Premissargument 

”Länsstyrelsen har under hela detaljplaneprocessen medverkat proaktivt i samråd kring den aktuella byggnationen och löpande framfört synpunkter 

med avseende på byggnationens påverkan på byggnadsminnet, riksintresset för kulturmiljövården och andra aspekter kopplade till planprocessen och 

som ligger inom myndighetens verksamhetsområde”. (s.1) 

Premissargument 

”Länsstyrelsen bedömde då utifrån gällande förutsättningar, framtagna planeringsunderlag och en kulturhistorisk utredning att en omvandling till hotell 

med publik inriktning kunde leda till en god långsiktig förvaltning av posthuset och att Länsstyrelsen var överens med kommunen om att gå vidare i 

processen. Under dessa förutsättningar har detaljplaneprocesen gått vidare fram till den utställda detaljplanen.” (s.1-2) 

Contraargument ”Länsstyrelsen bedömde vidare att tillbyggnaden med högre hus kommer att påverka riksintresset ’Staden inom vallgraven med parkbältet.’” (s.2) 

Premissargument 

”Utifrån Länsstyrelsens sammanvägda bedömningar och med hänsyn till platsens förutsättningar, projektets redovisade behov samt byggnadsminnet 

och riksintresset för kulturmiljön bedömde Länsstyrelsen att förutsatt att tillbyggnaden mot Åkareplatsen tillförde posthuset nya arkitektoniska 

värden och stadsbildsvärden fanns det skäl till att tillåta en tillbyggnad som bryter posthusets taklinje.” (s.2) 

Premissargument 

”Länsstyrelsen preciserade i samrådsyttrandet krav på bearbetningar och fördjupningar där övergripande utgångspunkter var: 

• att hålla byggnadsminnet så ”fritt” som möjligt 

• att tillbyggnadernas arkitektoniska nivå och dignitet skall vara hög.  

• att förslagets strukturella uppbyggnad skall visa på en god hantering av tre olika kulturhistoriska perspektiv med olika stadsbyggnadsförutsättningar, 

riksintresse och stadsbild 

• att gestaltning och volymhantering av tillbyggnaden skall tillföra stadsbilden kvaliteter och samtidigt innebära en varsam hantering av såväl 

riksintresset som byggnadsminnet.” (s.2) 
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Proargument 

”Länsstyrelsens preciserade krav på bearbetningar och kompletterande material avseende: 

1. Terrassen mot Drottningtorget – Entrén 

2. Gårdsfasaderna 

3. Fasadrivningar 

4. Motbyggnader 

5. Två högre tillbyggnader – kvartersstruktur” (s.2) 

Proargument 
”Länsstyrelsen har i utställningsyttrande den 7 mars 2008 (ärende nr 402-15566-2008) förklarat att den utställda detaljplanen är lämplig användning av 

marken/byggnaden på platsen.” (s.3) 

Proargument ”Det är länsstyrelsens uppfattning att det är positivt att tillbyggnadens volym har minskats och hålls inom kvarteret”. (s.3) 

Proargument ”Tillbyggnaden är också bättre anpassad till den befintliga byggnaden.” (s.3) 

Proargument 

”Länsstyrelsen har tidigare i sin sammanvägda bedömning ansett att det tidigare förslaget inte skulle påtagligt skada Riksintresset för 

kulturmiljövården. Då detta förslag är av mindre omfattning samt harmonierar bättre med byggnaden har Länsstyrelsen ingen anledning att ändra 

uppfattning.” (s.3) 
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Bilaga 4 – Syntetiserad innehålls- och argumentationsanalys – Slussen 

Slussen – Programyttrande 2007-10-29 (programyttrande) 

Tes 
”Länsstyrelsen tar inte heller direkt ställning till det ena eller andra förslaget men kommenterar [styrkemarkör] vissa kvaliteter eller svagheter av 

mer allmänt intresse inför den fortsatta planeringen.” (s.1) 

Premiss (Implicit: Ingen ställning tas till vardera förslag, men åsikter läggs fram som ska utveckla processen.) (s.1-7) 

Proargument 

”Delar av de grundvärden som utgör riksintresset som Stockholms grundkaraktär, 1600-talets stadsbyggande, de öppna landskapsrummen, 

utblickarna, förbindelsen mellan Gamla Stan och Södermalm och strukturen av kommunikationer påverkas på olika sätt men skadas inte påtagligt av 

de föreslagna alternativen till utformning av slussen.” (s.2) 

Proargument 

”Flera av riksintresseaspekterna är beroende av att människor rör sig, möts och aktiveras i området. Platsen har ju alltid varit starkt präglad av 

tidstypiska trafiksystem och aktiviteter kring de mer stabila funktionerna och stadsbyggnadselementen som broar, platser, vägar och vattenvägar.” 

(s.2) 

Premissargument 
”Frågan om 1930-talets anläggning är central för bedömningen av inverkan på riksintresset, då denna är särskilt utpekad i riksintressebeskrivningen 

som uttryck för det moderna välfärdssamhället och dess stadsbyggande.” (s.3) 

Premissargument 

”Förslaget Nybyggt bevarande har även tagits fram utifrån en uttrycklig önskan i de planeringsprocesser som föregått programmet att undersöka 

huruvida den äldre anläggningen kunde anpassas till och utvecklas för de samtida behoven. Under de utredningar som genförts har dock kunnat 

konstateras att den äldre anläggningen av tekniska skäl inte kan bevaras, och förslaget utgör därför en rekonstruktion av vissa delar av den tidigare 

anläggningen, framförallt klöverbladen och gångsystem, medan andra delar fått en ny utformning och funktion.” (s.3) 

Premissargument 

”Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår vidare att angående hur platsen för det historiska näset hanteras, alternativet ’Nybyggt bevarande’ bäst 

tillvaratar kulturmiljöintressena på platsen. Denna slutsats baseras på det faktum att dagens utformning av näset kvarstår, och att förslaget därigenom 

inte innebär några negativa konsekvenser för kulturmiljön. För att hantera detta föreslås i miljökonsekvensbeskrivningen att slusskanalen även i 

fortsättningen ska vara ensam synlig vattenförbindelse över näset, samt att denna tydligt för underordnas näsets nord-sydliga riktning.” (s.3) 

Proargument 

”Länsstyrelsen bedömer att inget av förslagen torde medföra påtaglig skada på riksintresset. Det är länsstyrelsens bedömning att de vinster som 

uppnås med förslaget Nybyggt bevarande avseende kulturmiljövärden på platsen inte är så stora att de kan motivera att förslaget entydigt 

förespråkas i det fortsatta arbetet. Denna bedömning görs mot bakgrund av den partiella rekonstruktion av 1930-talsanläggningen som förslaget 

innebär, samt utifrån bedömningen att utformningen av platsen för näset redan i dagsläget, genom förändringar av strandlinje etc, endast utgörs av en 

referens till den ursprungliga topografin på platsen.” (s.3) 

Premissargument 

”I miljökonsekvensbeskrivningen framhålls även den negativa inverkan på flera av riksintresseaspekterna som båda förslagen innehåller genom 

lokalisering av ny bebyggelse till Södermalms torg samt till kajen framför KF-byggnaden. Byggnaderna på Södermalmstorg innebär att de viktiga 

utblickarna från Götgatan-Hornsgatan skärs av.” (s.3) 
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Proargument 

”Länsstyrelsen anser att lokalisering och utformningen av tillkommande byggnader i båda förslagen innebär en starkt negativ inverkan på 

möjligheterna att uppleva den historiska entrén till staden. Den föreslagna utformningen framför KF-huset innebär att det arkitektoniska uttrycket 

hos kvarvarande bebyggelse från 1930-talet försvagas.” (s.4) 

Proargument 

”Sammantaget anser länsstyrelsen att rivningen av Slussens karaktäristiska trafikanläggning innebär en stor förlust av kulturmiljövärden, vilket bör 

kompenseras genom åtgärder som förstärker övriga kulturmiljöaspekter på platsen. I den fortsatta processen bör därför fortsatta studier av hur 

kulturmiljöaspekterna kan lyftas fram och förstärkas.” (s.4) 

Proargument 

”Länsstyrelsen anser vidare att båda huvudförslagen i stort kan förenas med hänsyn för kulturmiljövärdena inom området, under förutsättning att 

formen för och omfattningen av tillkommande bebyggelse på Södermalms torg och framför KF-huset omstuderas i det fortsatta arbetet. Ett bättre 

tillvaratagande av utblickarna från Södermalmssidan mot Gamla Stan är en viktig utgångspunkt i detta arbete. Detta gäller särskilt från Hornsgatans 

och Götgatans mynning vid Slussen och Södermalmstorg.” (s.4) 

Premissargument 
”Programområdet omfattar ett komplext system av rum, platser och kommunikationer där flöden av olika trafikslag blandas och till och med utgör 

en del i ett riksintresse.” (s.5) 

Slussen – Samrådsyttrande 2010-04-09 (Samrådsyttrande) 

Tes 
”Länsstyrelsen anser dock att förslaget behöver [styrkemarkör] bearbetas ytterligare med avseende på byggnadsvolymer och hur de offentliga 

rummen och platserna bäst ska bindas samman och detaljutformas för att undvika skada på riksintresset.” (s.1) 

Premiss (Implicit: Förslaget kommer behöva bearbetas vidare för att länsstyrelsens ska godkänna den, med hänsyn till riksintressets kulturmiljövärden.) (s.1-6) 

Premissargument ”Planförslaget har under arbetet med samrådsunderlaget bearbetats avseende konsekvenser för kulturmiljön.” (s.1) 

Proargument 
”Länsstyrelsen vidhåller den, i tidigare samråd framförda synpunkten, att rivningen av Slussens trafikanläggning innebär en stor förlust av 

kulturmiljövärden, vilken kan accepteras om den förstärker och tydliggör vissa kulturmiljöaspekter på platsen.” (s.1) 

Premissargument 

”Områdets kulturmiljö är komplex och de förändringar som görs måste ske med respekt för dess värden. Det är positivt att staden aktivt med att 

omhänderta de kulturhistoriska aspekterna. Länsstyrelsen anser dock att förslaget behöver bearbetas ytterligare så att inte skada på riksintresset 

uppstår.” (s.2) 

Proargument 
”Planförslaget innebär att den för området karaktäristiska öppenheten med god utsikt åt nästan samtliga håll försvinner starkt reduceras och 

uttrycket ändras påtagligt.” (s.3) 

Proargument 

”Den strikt utformade kajanläggningen i öst-västlig riktning och den tillkommande bebyggelsen minskar de visuella sambanden mellan stadens 

historiska delar. Landskapets förutsättningar synliggörs inte och därmed försvåras möjligheten att förstå hur platsens ursprungliga topografi lagt 

grunden för stadens framväxt.” (s.3) 

Proargument 
”I den fortsatta bearbetningen av planförslaget bör flera värdefulla vyer säkerställas och kajernas utformning studeras så att landskapets värde i form 

av förkastningsbrant och det lägre utskjutandet näset går att förstå även i den ombyggda Slussen.” (s.4) 

Proargument 
”Länsstyrelsen anser vidare att byggnad C1 – om den överhuvudtaget ska behållas – bör minskas i volym och ges en mer fristående utformning för 

att behålla den öppna karaktär som idag kännetecknar Slussen. En trappning av marknivån mellan de nya broarna ner mot vattenytan skulle även det 
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bidra till förståelsen av landskapet.” (s.3) 

Proargument 

”Volym och utformning av föreslagen ny bebyggelse, E1, framför KF-husen innebär att det arkitektoniska uttycket hos värdefull bebyggelse från 1930-

talet försvagas. Länsstyrelsen menar att de nya byggnadsvolymerna E1, särskilt i anslutning till Katarinahissen och Hornsgatan avslutning behöver 

studeras så att ovan nämnda vyer erhålls och den värdefulla äldre bebyggelsen förblir synliga i stadsbilden.” (s.3) 

Proargument 

”Länsstyrelsen anser vidare att varje nytt element som tillförs det öppna vattenlandskapsrummet Slussen måste ägnas noggrann omsorg i fråga om 

utformning, läge och relation till vattenytorna. Den föreslagna brons rätlinjiga möte med de hårdgjorda kajerna riskerar att bli ett alltför 

dominerande inslag i landskapsrummet som avskiljer mer än förenar vattenrummen på ett för platsen främmande sätt. Den föreslagna huvudbron 

behöver bearbetas så att näset ges en läsbar gestaltning och en förankring skapas vid brons landfästen.” (s.3) 

Proargument 

”Det föreslagna gestaltningsprogrammet som anger principer för stadsbyggnad och offentliga rum bör bidra till att säkerställa kvaliteter i 

stadsrummet. Länsstyrelsen anser att väsentliga utformningsfrågor behöver formuleras och finnas med i gestaltningsprogrammet och som en del av 

planhandlingen för att ligga till grund för bygglov och genomförandefrågor.” (s.3) 

Premissargument 

”De gamla slussanläggningarna är viktiga spår på platsen, och i vissa delar är att betrakta som fasta fornlämningar. I förslaget bevaras och synliggörs 

Nils Ericssonslussen från 1850-talet, vilken i dagsläger är överbyggd. Övriga delar planeras att tas bort. Provborrningar med mera som är 

tillståndspliktigt kommer att ske successivt. Det största arkeologiska arbetet måste dock ske när schaktningsarbetena påbörjats. Alla ingrepp i såväl 

mark som äldre vattenanknutna anläggningar kräver tillstånd enligt kulturminneslagen.” (s.3) 

Proargument 
”Länsstyrelsen anser att äldre slussanläggningar bör bevaras så långt som möjligt och att det kan bli en del av gestaltningen av vattenrummet mellan 

Södermalm och Gamla stan.” (s.3)  

Slussen – Utställningsyttrande 2011-06-22 (Utställningsyttrande) 

Tes 
”Vid en sammanvägd bedömning delar dock Länsstyrelsen stadens slutsatser att planen bör [styrkemarkör] kunna genomföras utan att påtaglig skada 

på riksintresset uppkommer under förutsättningar att genomförandeprocessen hanteras på ett för kulturmiljön bra sätt.” (s.2) 

Premiss 
(Implicit: Efter dialog med kommunen under processen, där länsstyrelsen ställt krav på bearbetningar, innebär förslaget ingen påtaglig skada på riksin-

tresset för kulturmiljövård. För att hindra skador vid en genomförandeprocess anser länsstyrelsen att ett ramprogram ska upprättas.) (s.1-6) 

Premissargument 
”Slussen är en del av Stockholms innerstad med Djurgården, som av Riksantikvarieämbetet bedömts vara en del av en kulturmiljö av riksintresse 

enligt miljöbalken (3 kap. 6 § MB).” (s.1) 

Premissargument 

”Riksintressen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värde. I sin planering är kommunen skyldig att beakta riksintresset och länssty-

relsen ska pröva kommunens detaljplan om det kan befaras att denna innebär att riksintresset inte tillgodoses. På motsvarande sätt ska riksintresset 

beaktas vid prövningar enligt miljöbalken.” (s.1) 

Premissargument 

”Riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården omfattar Stockholm innanför tullarna och Djurgården. Riksantikvarieämbetet har motiverat sin 

bedömning 1997 med att Stockholm är en storstadsmiljö som präglas av att vara landets politiska och administrativa centrum, de speciella topogra-

fiska och kommunikationsmässiga förutsättningarna, samt hur Stockholm speglar utvecklingen av stadsplane- och byggnadskonsten genom tiderna 

samt karaktäristiska verksamheter, dit sjöfartsstaden hör.” (s.2) 
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Proargument 
”Länsstyrelsen kan konstatera att planförslaget sedan samrådsförslaget bearbetats kraftigt, och att det förslag som nu föreligger i mindre omfattning 

än tidigare föreslagna utformningar påverkar kulturmiljövärdena på platsen negativt.” (s.2) 

Contraargument 

”Det utställda planförslaget innebär fortfarande en negativ direkt inverkan på dokument- och upplevelsevärden inom delar av området, främst genom 

att trafikapparaten 30-talet helt försvinner och genom att den nya gestaltningen av vattenrummet innebär att näset (eller rättare sagt gestaltningen av 

detta) blir svårare att uppfatta samt att istället ö-karaktären förstärks. Förslaget innebär i detta avseende att möjligheten att förstå hur platsens ur-

sprungliga topografi lagt grunden för dess historiska funktion minskar. Kulturlager på platsen i form av exempelvis äldre slussanläggningar avses näst-

an helt tas bort, vilket utraderar viktiga dokumentvärden.” (s.2) 

Proargument 
”Den nya utformningen ger en långt bättre hantering av de kulturhistoriskt viktiga sambanden i området, exempelvis Gamla stan och Södermalm, 

Götgatans äldre bebyggelse etc.” (s.2) 

Contraargument  
”Länsstyrelsen anser dock att de glasbyggnader som föreslås är negativa för miljön. Byggnaderna blir ett visuellt starkt samtida tillägg inom riksintres-

set och kräver en arkitektonisk utformning som gör dem till intressanta, samtida uttryck samtidigt som de samspelar med stadens äldre delar.” (s.2) 

Contraargument 

”Ur kulturmiljösynpunkt motsvarar inte de nu föreslagna byggnaderna denna ambition. Med nuvarande utformning riskerar de stora volymerna upp-

levelsemässigt att trots sin genomsiktlighet att bryta viktiga samband och utgöra ett främmande inslag utan relation till platsens karaktär i övrigt. Mot 

bakgrund av detta är det önskvärt att byggnaderna omstuderas och motsvarande reglering ändras i plankartan.” (s.2) 

Proargument 
”Länsstyrelsen anser vidare att de förändringar som sedan samrådet gjorts av bebyggelsen i anslutning till KF-huset har gett positiva effekter för kul-

turmiljön.” (s.2) 

Proargument 
”Att bebyggelsen dragits tillbaka så att perspektivet/relationen mellan ryssgården och Saltsjön till stora delar bibehålls är av stor betydelse och möj-

ligheten att med bibehållen stadsmässighet skapa en park i detta läge är positivt. Katarinahissen förses med skyddsföreskrifter, vilket är positivt.” (s.3) 

Proargument 

”Länsstyrelsen anser dock att trappanläggningarna och kajlinjen i storlek och form även fortsatt försvårar möjligheten att förstå hur platsens ur-

sprungliga topografi lagt grunden för dess historiska funktion. Hur den fortsatta gestaltningen av området hanteras har stor betydelse för det slutliga 

helhetsintrycket och platsens viktiga upplevelsevärden.” (s.3) 

Premissargument 
”Länsstyrelsen har vid upprepade tillfällen under processen påpekat att de gamla slussanläggningarna är viktiga spår på platsen, och dessutom i delar 

att betrakta som fasta fornlämningar.” (s.3) 

Proargument 
”I förslaget bevaras och synliggörs Nils Ericssonslussen från 1850-tal, vilken i dagsläget är täckt. Slussen ges skyddsbestämmelse  i plan, vilket är posi-

tivt.” (s.3) 

Premissargument 

”Övriga äldre anläggningar planeras att tas bort. Tillstånd för detta krävs enligt KML. Inför beslut om eventuellt borttagande har länsstyrelsen efter-

frågat en tydligare motivering  till varför inte delar av Polhemsslussen kan integreras i den nya utformningen. Staden har som svar på detta hänvisat 

till avtappningsproblematiken, som inte anses kunna uppfyllas om den äldre slussanläggningen bevaras på plats.” (s.3) 

Contraargument 

”Länsstyrelsen anser att kvarvarande delar av Polhemsslussen efter dokumentation bör tas tillvara och integreras i utformningen av nya Slussen. Det 

kan ske exempelvis genom att stenar från kajskoningen återanvänds på lämplig plats, där de fortsatt genom sin utformning och patina kan vittna om 

Polhemsslussens tidigare utformning.” (s.3) 

Contraargument 
”Länsstyrelsen vill även påpeka att det är av stor vikt att Karl-Johansslussens kulturhistoriska värden dokumenteras innan en rivning. Då denna an-

läggning inte omfattas av skydd i egenskap av fornlämning bör staden själv ta ansvar för att en sådan dokumentation genomförs.” (s.3) 
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Premissargument 
”I den till planen framtagna miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, konstateras att planens genomförande bedöms medföra måttligt negativa konse-

kvenser för kulturmiljön.” (s.3) 

Contraargument 
”Bedömningsgrunderna är i delar oklara, särskilt gällande vilka kriterier som ska användas för att bedöma skadan av att 30-talets trafikanläggning för-

svinner.” (s.3) 

Proargument 
”Länsstyrelsen anser att detta utgör en brist i MKB:n, men delar slutsatsen att planen bör kunna genomföras utan en påtaglig skada på riksintresset 

uppkommer under förutsättningar att genomförandeprocessen hanteras på ett kulturmiljön bra sätt.” (s.3) 

Premissargument 

”Kulturmiljön inom influensområdet för planen vid Slussen är komplex, och består av många olika typer av lämningar med skydd enligt flera olika 

lagstiftningar. Lämningarnas omfattning och följaktligen de planerade arbetenas konsekvenser för dessa kan i många fall inte bedömas innan hela ar-

betsföretaget startat och avgörande beslut om genomförandet redan fattats. Bedömningar av den samlade effekten på kulturmiljön till följd av arbetes 

genomförande försvåras genom dessa förhållanden.” (s.3-4) 

Premissargument 

”Mot bakgrund av detta anser Länsstyrelsen att ett ramprogram som behandlar kulturmiljöfrågorna på ett samlat sätt ska upprättas. Syftet ned ett 

ramprogram är att skapa en helhetssyn på konsekvenserna för kulturmiljön under genomförandet samt att förebygga att skador på kulturmiljön upp-

kommer.” (s.4) 

Premissargument ”Programmet ska innehålla riskanalyser för olika delar av processen samt kontroll- och årgärdsprogram för genomförandetiden.” (s.4) 

Premissargument 
”Ramprogrammet bör tas fram i samråd med och godkännas av Länsstyrelsen. Ansvaret för uppföljning av programmets efterlevnad bör vidare klar-

läggas.” (s.4) 

Premissargument 

”Programmet bör utarbetas och följas upp av personer med relevant kulturhistorisk kompetens, och bör hantera frågor som särskilda behov av 

dokumentation, vibrationsalstrande verksamhet i samband med sprängning, och spontning, schaktningar, förändringar av grundvattennivåer, hantering 

av kulturlämningar som framkommer under processen etc. Av programmet bör även tydligt framgå vilken lagstiftning som är tillämplig på olika läm-

ningar och vilka tillstånd som behöver inhämtas.” (s.4) 

Premissargument 
”Planens reella och långsiktiga inverkan på kulturmiljön kommer slutligen även att vara starkt beroende av hur och med vilken kvalitet detaljutform-

ningen av miljöerna genomförs.” (s.4) 

Contraargument 

”I det gestaltningsprogram som tagits fram till planen saknas en analys av viktiga historiska och befintliga karaktärsdrag i det offentliga rummet, avse-

ende exempelvis material, formspråk etc., motsvarande den analys som finns av befintlig bebyggelse inom området. En sådan analys borde utgöra en 

viktig referensram i det fortsatta arbetet och riktlinjerna för utformningen av de framtida offentliga rummen inom områdeet, och därmed stärka möj-

ligheterna att knyta ihop de nya tilläggen med den historiska miljön.” (s.4) 

Contraargument  

”Gestaltningsprogrammet anger att utformningen av tillkommande bebyggelse i stort utgår från analysen av den befintliga bebyggelsen. Hur det be-

fintliga tillåtits påverka utformningen av tillkommande bebyggelse, och varför vissa karaktärsdrag förs fram som utgångspunkter för exempelvis det 

nya bebyggelsekvarteret E är dock oklart. Länsstyrelsen anser att gestaltningsprogrammet tydligare borde omfatta ett ställningstagande i dessa kri-

tiska frågor. Vidare saknas bestämmelser med krav på utformning av de nya byggnadsvolymerna med tydlig koppling till gestaltningsprogrammet.” 

(s.4) 

 


