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Abstract 
This essay was written during the spring term of 2011 and focuses on the national heritage 
areas in Sweden, with a case study which analyzes the processes around the controversial 
hotel and congress center Stockholm Waterfront in central Stockholm. The purpose is to 
understand what the term national heritage area actually means, what protection they hold and 
how they affect the surrounding area when changes occur.  

 
Plans for a new congress center in Stockholm have existed since the 1990s, but the actual 
planning process begun in the year 2000. Several proposals have been presented during the 
years, but economical difficulties have stopped two of them before the so called Projekt 
Klara, which today is known as Stockholm Waterfront, could become reality. The project has 
generated a lot of criticism since some claim that the buildings are intruding on the national 
heritage area that Stockholm’s inner city and Djurgården form, and the city planning debate 
has partly because of this become more active than before. The perhaps most important aspect 
has been whether the new buildings have caused significant damage on the national heritage, 
which is hard to determine since it is a question of subjectivity.  

 
Sammanfattning 
Denna uppsats har skrivits under vårterminen 2011 och behandlar de riksintressen för 
kulturmiljövården som finns i Sverige, med en fallstudie som analyserar processerna rörande 
det omdiskuterade hotell- och kongresscentret Stockholm Waterfront i centrala Stockholm. 
Syftet är att få en förståelse för vad kulturmiljöns riksintressen innebär, vilket skydd de har 
och hur dessa påverkar omgivningen när förändringar sker.  
 
Planer på ett centralt beläget kongresscenter i Stockholm har funnits sedan 1990-talet, men 
det var år 2000 som processen drog igång på allvar. Flera förslag har tagits fram under årens 
lopp, men ekonomiska besvär har satt stopp två gånger om innan Projekt Klara, som var 
arbetsnamnet för det nu färdigställda Stockholm Waterfront, kom att bli verklighet. Projektet 
har dock fått utstå hård kritik då det från vissa håll menas att byggnaderna inkräktar på det 
riksintresse som Stockholms innerstad med Djurgården utgör, och stadsbyggnadsdebatten i 
Stockholm har delvis på grund av detta blivit mer aktiv än tidigare. Den kanske viktigaste 
frågan har visat sig vara huruvida nybygget utgör en påtaglig skada på riksintresset, vilket inte 
har varit lätt att avgöra då det är ett subjektivt ämne. 
 
 
English title: National Heritages for the Cultural Resource Management: a Case Study of 
Stockholm Waterfront 
 
Nyckelord: riksintressen, kulturmiljövård, Stockholm Waterfront 
 
Keywords: national heritages, cultural resource management, Stockholm Waterfront 
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Inledning 
Den 16 mars 2011 invigdes Stockholm Waterfront, ett stort hotell- och kongresscenter mitt i 
centrala Stockholm, granne med Centralstationen och Stadshuset. Centret består av tre 
byggnader; kongresshallen Stockholm Waterfront Congress Centre med plats för 3 000 
åhörare, hotellet Radisson Blu Waterfront Hotel med 414 rum samt kontorsbyggnaden 
Waterfront Building (Stockholm Waterfront 2011). Hotellet och kontorsbyggnaden når en 
höjd av 55 meter ovanför stadens nollplan, vilket gör att de syns vida omkring där de agerar 
bakgrund åt den karaktäristiska kongressbyggnaden, vars fasad är uppbyggd av totalt 21 
kilometer rör av rostfritt stål.  
 
På en så pass centralt belägen 
plats, mitt i blickfånget av centrala 
Stockholm sedd från de klassiska 
utsiktspunkterna på Södermalms 
höjder, var samtliga inblandade 
aktörer överrens om att det skulle 
passa med en publik byggnad av 
hög arkitektonisk kvalitet. Kritiska 
röster kom dock att höjas när 
teckningar och renderingar av det 
tänkte bygget presenterades  
under processens gång, och det  
färdiga resultatet väcker mycket        Figur 1. Stadshuset med Stockholm Waterfront. 
debatt bland stadens invånare.  
 
Det faktum att Stockholms innerstad tillsammans med Djurgården är ett av 
kulturmiljövårdens riksintressen har varit en av anledningarna till de många diskussioner som 
kantat vägen från ritbordsskisser till färdigt kongresscenter. Stockholm Waterfronts estetiska 
inverkan på Riddarfjärden och Stadshuset är två aspekter som kritikerna ofta tagit upp, där i 
synnerhet byggnadernas höjd och storlek fått utstå mycket kritik.  
 
Länsstyrelsen hade rätt att häva stadens beslut om antagande av detaljplanen om de ansåg att 
behandlingen av deras intressen var bristande, men trots hård kritik mot byggnadernas 
inverkan på riksintresset så gjordes bedömningen att Stockholm Waterfront inte utgjorde en 
påtaglig skada på riksintresset. Vilka beslut föranledde detta slutgiltiga besked? Hade en 
annan bedömning gjorts med facit i hand? 

 
Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka generellt hur dagens riksintressesystem fungerar, hur 
riksintressena skyddas och vilka beslut som ligger bakom de bedömningar som görs. I 
uppsatsen har jag använt planerandet och byggandet av Stockholm Waterfront som fallstudie 
för att undersöka främst vilka bedömningar som låg till grund för de beslut som fattades 
rörande frågan om projektet var att betrakta som påtaglig skada på riksintresset eller ej. 
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Disposition 
Uppsatsen inleds med en teoretisk bakgrund där riksintressenas historia och egenskaper 
beskrivs. I teorikapitlet sammanfattas tidigare texter av Julia Cronqvist och Hans Gillgren 
som behandlar kulturmiljövårdens riksintressen, hur planering i kulturmiljöer bör gå till samt 
problem med dagens instrument, där jag i diskussions- och slutsatskapitlen jämför dessa 
teorier och slutsatser med de resultat jag kommit fram till. Därefter kommer fallstudien av 
processen kring Stockholm Waterfront och dess inverkan på riksintresset, följt av en 
diskussions- och analysdel där jag tar hjälp av relevant litteratur som legat till grund för 
uppsatsen. Uppsatsen avslutas med de slutsatser jag dragit av analysen av fallstudien. 

 
Metod 
Vid arbetet med denna uppsats har jag främst använt mig av tre olika informationskällor; 
tryckta källor såsom böcker och artiklar, webbsidor av pålitlig karaktär samt intervjuer med 
inblandade aktörer. Med hjälp av dessa delas arbetet upp i dels en beskrivande del av 
kulturmiljövårdens riksintressen, dels i en fallstudie där jag undersöker hur 
riksintresseinstrumentet fungerar rent praktiskt.   
 
Litteratur 
Vid sökandet av information rörande riksintressen har jag hittat flera intressanta böcker som 
legat till grund för uppsatsen. ”Tidernas Stockholm – kulturmiljöer av riksintresse”  
(Stockholms stadsmuseum 1990) samt ”Kulturminnen och kulturmiljövård” (Sveriges 
Nationalatlas 1994) beskriver utförligt vilka olika riksintressen som finns i landet, där den 
förstnämnda innehåller tydliga beskrivningar och motiveringar av riksintressena. I ”Planering 
och byggande i kulturmiljöer” (Gillgren 2000) och ”Övergivna planer” (Jörnmark 2009) 
beskrivs kulturmiljöer mer på djupet, där Gillgrens bok tar upp hur man kan och bör förhålla 
sig till nybyggande i redan existerande kulturmiljöer, medan Jörnmark beskriver planer som 
stoppats på grund av riksintressen. 
 
Jag har även läst en vetenskaplig text som legat till grund för detta arbete, 
”Kulturmiljövårdens riksintressen – framväxt, missväxt – färdigväxt?” av Julia Cronqvist 
(2007). Som tidigare nämnts använder jag mig av Cronqvists uppsats i detta arbete för att få 
fler infallsvinklar och jämföra hur teorierna står sig i fallet Stockholm Waterfront.  
 
Mycket av min information har jag även fått via artiklar, då främst från tidskrifterna 
Kulturmiljövård, Arkitektur och Planera bygga bo. I synnerhet har ett specialnummer om 
kulturmiljövårdens riksintressen i Kulturmiljövård varit av betydelse för mig, då den 
innehållit flera intressanta artiklar som belyst olika problem och möjligheter med dagens 
riksintresseinstrument. En hel del information av värde har även hittats via elektronisk väg på 
Boverkets, Länsstyrelsens samt Riksantikvarieämbetets hemsidor. Riksantikvarieämbetet har 
på sin hemsida en komplett lista med landets riksintressen med tillhörande beskrivningar, 
vilket varit av stort intresse för denna uppsats. Utöver detta har jag även använt mig av 
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Riksdagens lagbok på nätet för att ta del av de lagar som är av betydelse för riksintressena, 
vilka återfinns i Miljöbalken och i Plan- och bygglagen.  
 
Fallstudie 
Poängen med en fallstudie är att ta en liten del av en stor helhet och att med hjälp av denna 
del försöka förklara verkligheten (Ejvegård 2009). Att beskriva verkligheten blir mer 
komplext då den består av många olika fall som inträffat vid olika tidpunkter. Fallstudiens 
enklare natur är alltså dess styrka, men svagheten är att verkligheten aldrig kan beskrivas till 
fullo av ett enskilt fall, vilket innebär att slutsatserna som dras vid en fallstudie inte 
nödvändigtvis behöver stämma helt överrens med verkligheten.  
 
En annan fördel med fallstudien är att någon exakt problemformulering inte är nödvändig när 
arbetet inleds (Ejvegård 2009). Efterhand som fallstudien växer fram är det möjligt att jobba 
vidare på de spår som hittats, där det är möjligt att fördjupa sig eller hitta en frågeställning 
bland det framväxande materialet. Syftet blir på så sätt mer att förstå än att förklara. Detta 
skulle kunna förklara upplägget för fallstudien i min uppsats, där jag inte påstår att jag funnit 
någon förklaring till allmänna fall rörande kulturmiljövårdens riksintressen, utan snarare 
beskriver hur det gått till i just detta fall. 
 
Intervju 
Mycket av den information som krävs för att skapa denna uppsats finns nedskrivet på papper 
eller elektroniskt, men för att komma på djupet i mitt fall har jag valt att intervjua aktörer med 
koppling till processen runt Stockholm Waterfront. Följande personer har intervjuats: Bengt 
Svensson, ansvarig arkitekt för Stockholm Waterfront på White arkitekter; Inger Holmqvist, 
plandirektör på Länsstyrelsen i Stockholms län; Britta Roos, första antikvarie på 
kulturmiljöenheten hos Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Vid intervjuer är det viktigt att frågorna är neutrala och objektiva, och de ska inte heller vara 
ledande (Ejvegård 2009). Jag har vid mina intervjuer varit noga med detta för att få höra 
respondentens syn på ämnet. Frågorna har i många fall varit väldigt öppna i sin karaktär för 
att låta respondenten få stort spelrum i sina svar, som ofta blivit berättande, vilket jag har 
upplevt gett mig mer tillbaka informationsmässigt.  
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Riksintressen 
 
Vad är riksintressen? 
I Sverige finns det i dagsläget omkring 1 700 riksintressen för kulturmiljövården 
(Länsstyrelsen i Stockholms län 2010). Riksintressen behandlas i Miljöbalkens tredje och 
fjärde kapitel med grundläggande bestämmelser rörande hushållning av mark och vatten. 
 

MB 3 kap. 6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden 
eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter 
och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller 
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket (Riksdagen 
2011a).  

 
Som lagen säger är ett riksintresse alltså ett område eller objekt av stor innebörd för riket. 
Meningen med bestämmelserna i Miljöbalken är att främja en långsiktig och hållbar 
användning av mark- och vattenresurser (Cronqvist 2007). De områden som har pekats ut som 
riksintressen varierar i både storlek och karaktär beroende på deras tilltänkta 
användningsområde (Boverket 2009). Deras status som riksintresse kan vara baserat på ett 
stort natur- eller kulturvärde, men kan likaväl vara viktig mark för framtida exploatering av 
stort allmänintresse eller av betydande nytta för fiske- och rennäring.  
 
Riksintressena har tagits fram på statlig nivå där olika myndigheter fått peka ut områden som 
de menar är av intresse för deras sektor (Boverket 2009). Dessa områden finns spridda över 
hela landet. Grunden för det urval av riksintressen som finns idag togs fram i slutet av 60- och 
början av 70-talet, och urvalet breddades till dagens antal när Naturresurslagen, som idag 
ingår i Miljöbalken, tillkom år 1987 (Riksantikvarieämbetet 2011).  
 
Miljöbalken beskriver vilka områden som ska kunna klassas som riksintressen, men de 
skyddas inte i någon egentlig mening i detta lagrum. Istället är det i Plan- och bygglagen som 
lämpliga skydd för bevarande av riksintressen tas upp, där det är menat att riksintressena ska 
redovisas i översiktsplanen och skyddas via exempelvis områdesbestämmelser (Riksdagen 
2011b).     

 
Aktörer 
Arbetet med riksintressen är i huvudsak fördelat mellan fyra olika instanser – Boverket, 
Riksantikvarieämbetet (kan även vara andra berörda myndigheter, exempelvis Trafikverket 
eller Naturvårdsverket), länsstyrelserna och kommunerna (Cronqvist 2007).  
 



8 
 

Boverket 
Boverket bildades 1988 när Statens planverk och Bostadsstyrelsen gick samman, och har 
sedan dess fungerat som ansvarig myndighet för Sveriges riksintressen (Cronqvist 2007). 
Verkets uppgift är att översiktligt ha uppsikt över landets mark- och vattenområden, så att 
dessa nyttjas på ett hållbart sätt (Boverket 2009). Boverket har också rollen som samordnare 
av de olika statliga myndigheterna rörande riksintressefrågor, med ansvar för att 
bestämmelserna i Miljöbalken följs.  
 
Riksantikvarieämbetet 
Riksantikvarieämbetet är den myndighet som beslutar om urvalet av riksintressen för 
kulturmiljövården, och är även ansvarig utgivare av det kunskapsmaterial som rör dessa 
(Riksantikvarieämbetet 2010). Vid Naturresurslagens inrättande 1987 samverkade 
Riksantikvarieämbetet med länsstyrelser och länsmuseer vid breddandet av 
riksintresseurvalet, där de regionala instanserna lämnade förslag på intressanta områden som 
Riksantikvarieämbetet sedan slutgiltigt kunde besluta om. 
 
Länsstyrelserna 
De 21 länsstyrelserna i Sverige jobbar bland annat med att skydda, vårda och informera om de 
riksintressen som finns i respektive län (Länsstyrelserna 2010). Vid kommunal planering ska 
länsstyrelsen alltid finnas med som remissinstans, med uppdraget att se till att 
riksintresseområdena inte utsätts för påtaglig skada (Cronqvist 2007). Om länsstyrelsen 
upplever att kommunen inte tagit den hänsyn som krävs så har den rätt att häva beslutet, varpå 
avgörandet hamnar på regeringsnivå (Holmqvist 2011).   
 

PBL 11 kap. 10 § /…/ Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om 
beslutet kan antas innebära att  
1. ett riksintresse enligt 3 eller 4. kap miljöbalken inte tillgodoses /…/ (Riksdagen 
2011b).  

 
Det är sällan som länsstyrelsen häver ett kommunalt beslut, men när så väl sker är det oftast 
baserat på brister i säkerhets- eller bullerfrågor (Holmqvist 2011).  
 
Kommunerna 
Det faktiska ansvaret för bevarande av landets riksintressen faller på kommunerna, då det är 
de som i sina respektive översiktsplaner ska redovisa samtliga riksintressen och beskriva hur 
områdena är tänkta att behandlas (Cronqvist 2007). Detta är dock inget skydd i sig då 
översiktsplanen inte är juridiskt bindande, så för att skapa ett legalt skydd krävs även att 
riksintresset är skyddat genom detaljplane- eller områdesbestämmelser.  
 

PBL 3 kap. 4 § Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur 
skyldigheten att enligt 2 kap. ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om 
användningen av mark- och vattenområden kommer att tillgodoses. I 
redovisningen ska riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken anges särskilt 
(Riksdagen 2011b).  
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Trots att kommunerna har ett stort ansvar för skydd och underhåll av riksintressena så är det 
förhållandevis sällan som kommunerna själva sitter inne på kunskap inom kulturmiljövård, 
den informationen kommer ofta från exempelvis länsmuseerna eller Riksantikvarieämbetet 
(Cronqvist 2007). 
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Teori 
I detta kapitel sammanfattas en magisteruppsats som behandlar samma område som jag 
skriver om; ”Kulturmiljövårdens riksintressen – framväxt, missväxt – färdigväxt?” av Julia 
Cronqvist (2007). Dessutom beskrivs hur planering vid nybyggande i kulturmiljöer bör gå till 
väga, vilket diskuteras i ”Planering och byggande i kulturmiljöer” av Hans Gillgren (2000). 
 
I Cronqvists tvådelade uppsats beskrivs i den första delen utförligt hur kulturmiljövården växt 
fram i Sverige och vilka ideal som rått under olika tidsperioder, medan den andra delen tar 
upp olika brister som finns med riksintresseinstrumentet. 
 
Kulturmiljövårdens historia 
När industrialiseringen nådde Sverige under slutet av 1800-talet växte landets städer snabbt, 
en utveckling som höll i sig en bra bit in på 1900-talet (Cronqvist 2007). Fram till och med 
denna period var de gestaltande arkitekterna i princip de enda stadsplanerarna, något som 
skulle komma att ändras när takten för stadsbyggandet ökade tillsammans med kraven på 
goda stadsmiljöer. Stadsplaneringen, som tidigare varit en i princip rent estetisk konst, 
breddades och professioner som samhällsvetare, ekonomer och sociologer började ta plats i 
planeringen. Kulturminnesvården var dock svag och hade ett väldigt litet inflytande under 
1900-talets första hälft. De objekt som sågs som bevarandevärda var enstaka byggnader, 
oftast slott och herrgårdar.  
 
Det var under 1960-talet som kulturmiljön på allvar började diskuteras, ironiskt nog i 
samband med de omfattande rivningar som genomfördes i de svenska städernas centrala delar 
(Cronqvist 2007). ”Saneringsutredningen” från slutet av 60-talet kom till som ett underlag 
för vilka gamla byggnader som skulle rivas, men kom efterhand att fokusera på hur äldre 
bebyggelse istället skulle kunna renoveras och bevaras. I utredningen breddades begreppet 
kulturhistoriskt värde, och författarna menade att det även fanns ett subjektivt värde i 
kulturmiljön som avgjordes av människors egna kunskaper och preferenser.  

 
1966 skapades Statens planverk, vars uppgift var att fungera som huvudman för 
planeringsfrågor på riksnivå (Cronqvist 2007). Den övergripande planeringen av Sveriges 
naturresurser skulle kontrolleras på statlig nivå då det fanns en viss skepsis mot att 
kommunerna skulle kunna hantera användningen av mark och vatten på ett korrekt sätt. Både 
bevarandefrågor och exploatering ingick i denna rikstäckande planering, och ett kriterium för 
större projekt var att de inte fick ha en negativ inverkan på miljön. Planeringen skulle även se 
till att landets utveckling fördelades jämnt.  

 
1969 påbörjade kulturminnesvården urvalet av de objekt som skulle komma att bli dagens 
riksintressen (Cronqvist 2007). Inventeringen fortsatte under 70- och 80-talen, och det tidigare 
förhållandevis magra utbudet av kulturhistoriskt värdefulla platser breddades avsevärt under 
denna tid. Idag är antalet riksintressen för kulturmiljövården omkring 1 700 stycken.  
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Problem med riksintresseinstrumentet 
I sin uppsats belyser Cronqvist fem huvudsakliga svagheter med de processer som omger 
landets riksintressen i dagsläget: 
 

• Urvalet: De riksintressen som finns representerade idag är i princip desamma som de 
som valdes ut till och med 1980-talet. Urvalet ifrågasattes redan då för hur 
representativt det var och vilken kvalitet de olika riksintressena besatt. Det är menat 
att urvalet ska vara en ständig process, men de senaste två decennierna har pekat på 
motsatsen.  
 

• Kunskapsbrist: En av de kanske allvarligaste bristerna rörande landets riksintressen är 
den varierande kunskapsnivå som finns i landet. Kunskapen inom kulturmiljövården 
finns främst på statlig nivå, vilket kan vara problematiskt när det är tänkt att 
riksintressena ska efterhållas på regional och kommunal nivå. De 
riksintressebeskrivningar som upprättas håller även en väldigt varierad nivå mellan 
länen, vilket gör det svårare för kommunerna att veta exakt vad som är bevarandevärt 
hos respektive riksintresse. 
 

• Bristande samarbete: Enligt Cronqvist finns det brister i samarbetet mellan olika 
instanser, exempelvis har det påpekats i ”Kulturbebyggelseutredningen” från 2004 att 
kommuner måste få bättre tillgång till den kompetens som deras respektive 
länsstyrelser sitter på. Den generella uppfattningen bland kulturmiljövårdens aktörer är 
att samarbetet skulle kunna bli bättre, där främst kommunerna måste ha bra tillgång 
till kunskap då det främst är de som ska vårda riksintressena.  
 

• Begreppet ”påtaglig skada”: Enligt Miljöbalkens tredje kapitel ska riksintressen 
skyddas från skador av påtaglig karaktär. Begreppet ”påtaglig skada” har dock visat 
sig vara väldigt odefinierat, vilket lett till oklarheter vid olika bedömningar. I ett 
försök att förtydliga detta presenterade Naturvårdsverket 2005 allmänna råd rörande 
riksintressen, där man menar att påtaglig skada är när riksintressets grundvärde på ett 
negativt och irreversibelt sätt påverkas.   
 

• Säkerställande av miljöer: Som det tidigare har nämnts så skyddas inte riksintressena 
av Miljöbalken, ansvaret för detta faller istället på kommunerna som är menade att 
med lämpliga åtgärder freda områdena med de instrument som finns att tillgå i Plan- 
och bygglagen, främst detaljplaner med skyddsbestämmelser eller 
områdesbestämmelser. Ett problem är dock att det är långt ifrån en självklarhet att 
kommunerna tar detta ansvar, vilket visades i en enkät Boverket lät skicka ut till 
samtliga länsstyrelser år 2002. En stor del av landets riksintressen saknade skydd, 
vilket i många fall berodde på att kommunerna inte brytt sig om att planlägga dessa 
om det inte funnits några planer på fysiska förändringar. 
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Framkomna slutsatser 
I sin uppsats kommer Cronqvist fram till att det finns flera brister med dagens sätt att hantera 
riksintressen, vilka har pekats ut i punkterna ovan. Dock konstaterar hon att dagens 
riksintresseinstrument var väldigt viktigt för den utveckling som kulturmiljövården upplevde 
främst under 1970-talet, men att utvecklingen från 1980-talet och framåt verkar ha stagnerat 
en aning.  
 
Cronqvist menar vidare det är begränsande att kulturmiljön betraktas som avgränsade miljöer, 
som ”öar” i landskapet, men det är svårt att komma ifrån när staten bara har inflytande över 
punktvisa nationella intressen. Det gör även att problem uppstår då det mesta av kompetensen 
inom kulturmiljövård finns på den statliga nivån, inte på den kommunala. Istället tycker 
Cronqvist att kompetensen borde ha möjlighet att fördelas bredare på kommunal nivå.   
 
Ett annat dilemma som Cronqvist tar upp är urvalet av riksintressen. Då urvalet är begränsat 
leder det till att endast delar av landets kultur och historia uppmärksammas. Än en gång 
påpekar Cronqvist att den kompetens som finns inom kulturmiljövården borde få större 
spelrum på kommunal nivå här, för att få in det antikvariska perspektivet i samtliga beslut 
rörande förändringar i markanvändningen.  
 
Avslutningsvis summerar Cronqvist sin uppsats med att det vore önskvärt att de brister som 
tidigare nämnts åtgärdas för att förbättra och hålla riksintresseinstrumentet uppdaterat. Om så 
inte sker menar hon att det bästa vore att skrota dagens system och införa ett nytt instrument 
som ger den statliga kompetensen inom kulturmiljövården möjlighet att i större utsträckning 
påverka den fysiska planeringen på kommunal nivå. 
 
Planering i kulturmiljöer 
I Hans Gillgrens ”Planering och byggande i kulturmiljöer”(2000) tas nedanstående fyra 
huvudsakliga punkter upp som bör fungera som grund när förändringar av större karaktär ska 
ske i kulturmiljöer.  

• Vilken är den nuvarande stadskaraktären? Här definieras områdets nuvarande 
karaktär, hur området har uppkommit och hur det har förändrats under tidens gång. 
Alla miljöer har en historia, och ju mer kunskap som finns om denna, desto lättare blir 
det att förstå dagens område.   
 

• Definiera den eftersträvansvärda stadskaraktären Precis som namnet säger så ska här 
definieras vad som vill uppnås med den förändrade miljön. Denna punkt är betydligt 
mer diskutabel än den föregående, då den önskvärda stadsbilden är något högst 
subjektivt.  
 

• Analysera dagens kvaliteter och brister Vad har platsen för värden i dagsläget, och vad 
kan förbättras?  
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• Definiera behovet av åtgärder och dellösningar Här ställs olika alternativ upp för vad 
som sker med miljön beroende på om nollalternativet (inga förändringar alls) eller 
andra förändrande alternativ tillämpas. De olika alternativen ska jämföras och det som 
bäst uppfyller de uppsatta målen ska genomföras. 

 
Dessa fyra punkter utgör tillsammans en god grund för att genomföra kvalitativa projekt på 
platser som redan är bebyggda, men de fungerar lika bra för all generell planering i alla 
sorters miljöer.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 

Fallet Stockholm Waterfront 
 
Bakgrund 
De första planerna för ett hotell- och kongresscenter vid Stockholms centralstation lanserades 
1996 (Hallemar 2011). Tanken var att centret skulle ligga ovanpå spårområdet, men det höga 
priset för en överdäckning gjorde att staden kom att titta på andra alternativ. Klara 
postterminal, belägen bokstavligen ett stenkast från Stockholms centralstation, hade uppförts 
under mitten av 1980-talet och kom att bli huvudalternativet vid valet av plats. 
Postterminalens läge hade spelat ut sin roll då inga posttåg längre använde sig av 
Centralstationen, och staden köpte kvarteret Bangårdsposten i slutet av år 2000 för 900 
miljoner kronor. 
 
År 2001 hade Stockholms stad fått ett anbud för köp av fastigheten, där byggföretagen Peab 
och Strebag samt hotellkedjan Marriott gått samman för att uppföra ett hotell- och 
kongresscenter på tomten (Hallemar 2011). Anbudet låg på 710 miljoner kronor. Samma dag 
som projektet skulle offentliggöras, den 11 september 2001, förstördes World Trade Center i 
New York i en terrorattack, och förutsättningarna för spektakulära nybyggen ändrades direkt. 
Marriott valde att hoppa av projektet, och det hela rann snart ut i sanden.  
 
I februari 2002 var det dags för nästa försäljningsförsök när staden beslutade att sälja 
fastigheten till brittiska Cliffstone Investment med Skanska som projektör (Fastighetsvärlden 
2002). Priset för försäljningen sattes till 720 miljoner, och ett förslag till utformning togs 
gemensamt fram av Wingårdhs och Bergs arkitektkontor (Hallemar 2011). I riktlinjerna som 
skrevs inför framtagandet av arkitektförslaget betonades vikten av att bebyggelsen skulle 
komplettera omgivningen och ansluta till den i fråga om skala och utformning. Wingårdh och 
Bergs förslag bestod av röda byggnader med stenfasader för att harmonisera med det 
närliggande Stadshuset, och höghusdelen nådde 44,6 meter över Riddarfjärdens vattenyta. 
Förslaget utsattes dock för hård kritik då många menade att bebyggelsen inte passade in i 
stadsbilden och att den högre hotelldelen konkurrerade med Stadshuset. Politikerna i staden 
valde trots detta, dock med vissa invändningar, att godkänna Wingårdhs och Bergs förslag för 
vidare arbete. Projektet utsattes dock för ett dråpslag när Banverket våren 2003 inte godkände 
bebyggelse över bangården, och för andra gången på knappt två år hade luften helt gått ur ett 
påkostat förslag till hotell- och kongresscenter.  
 
Projekt Klara 
Det skulle till slut bli tredje gången gillt för staden innan något hände på Bangårdsposten. 
Fyra förslag till hotell- och kongresscenter presenterades i början av 2006, där det som skulle 
komma att väljas var Projekt Klara, ett samarbete som utgjordes av Jarl Asset Management, 
Cargill Value Investment och Niam Fund III i samarbete med White Arkitekter (Hallemar 
2011). White valdes till uppgiften då man hade ett gott anseende hos investerarna och kunde 
presentera en god referens i kongresshallen Conventum i Örebro (Svensson 2011). 
Förutsättningarna vid framtagandet av förslaget var enkla:  
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• Kongresshall med en kapacitet på 3 000 personer. 
• Banketthall med rum för 2 000 sittande. 

• Hotell med 400 rum. 
 
För att ekonomin i 
projektet skulle gå runt 
för investerarna 
infogades även en 
kontorsbyggnad på 
fastigheten (Svensson 
2011). Staden sålde 
fastigheten för 430 
miljoner kronor, en stor 
förlustaffär då tomten 
hade förvärvats knappt 
sex år tidigare för  
900 miljoner kronor  
(Hallemar 2011).  
Förlusten blev dock något 
mindre när en annan del av marken såldes till Jernhusen för 150 miljoner kronor. Affären 
väckte kritik från flera politiker samt stadsledningskontoret, som ansåg att det var märkligt att 
fastigheten såldes för ett pris som bedömdes ligga långt under marknadsvärdet. Det ansågs, 
med priset i åtanke, att fler intressenter hade kunnat delta i förslagsprocessen för fastigheten, 
men stadsbyggnadskontoret försvarade sig med att de fyra inkomna förslagen täckte in ett 
brett spektrum och att Projekt Klara var det som fungerade bäst på platsen. 
 
Detaljplanen för Stockholm Waterfront vann laga kraft den 4 oktober 2007 (Stockholms stad 
2007a). I det vinnande förslaget som nu kunde börja byggas nådde höghusdelarna 55 meter 
över Riddarfjärden, tio meter högre än Wingårdhs och Bergs tidigare förslag (Stockholms stad 
2007b). Stockholms stad gjorde som tidigare nämnts en rejäl förlustaffär vid försäljningen, 
medan investerarna tvärtom gjorde stora vinster när man redan innan byggnationen påbörjats 
sålde hela hotell- och kongresscentret samt kontorsbyggnaden för summor i miljardklassen 
(Hallemar 2011).  
 
Det berörda riksintresset 
De riksintressen för kulturmiljövården som finns i Stockholms stad valdes ut 1986 av 
Stockholms stadsmuseum i samarbete med stadsbyggnadskontoret, ett urval som sedan 
justerades av Länsstyrelsen i Stockholms län (Stockholms stadsmuseum 1990). 
Riksantikvarieämbetet ville låta hela Stockholms innerstad med vissa i beskrivningen 
specificerade områden bli klassat som riksintresse, vilket Stockholms stad motsatte sig 
eftersom en klassning av hela innerstaden skulle göra det svårt att beakta riksintresset vid 
planering och nybyggen, vilket skulle riskera att urvattna hela konceptet. På så sätt används 
oftast den förenklade beskrivningen ”Stockholms innerstad med Djurgården” när 

Figur 2. Waterfront Building och Radisson Blu Waterfront Hotel. 
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riksintressena i Stockholm diskuteras, även om det är de i riksintressebeskrivningen 
specificerade områdena och objekten som främst menas. I fallet med Stockholm Waterfront är 
det i första hand följande specifika riksintresse som berörs: 
 

Andra Stockholmska särdrag som anpassningen till naturen, fronten mot 
vattenrummen och Stockholms inlopp, både från Saltsjön och Mälaren 
(Riksantikvarieämbetet 2009).  
 

Även den begränsade hushöjden i innerstaden med i princip enbart uppstickande kyrktorn ses 
som en del av riksintresset, tillsammans med vyer från utsiktspunkter och blickfång 
(Riksantikvarieämbetet 2009).  
 
Aktörernas åsikter 
White Arkitekter 
Bengt Svensson, ansvarig 
arkitekt för Stockholm 
Waterfront på White Arkitekter, 
är nöjd med slutresultatet 
(2011). Han betonar att 
byggnaden genomgått en öppen 
och demokratisk planprocess 
vilket speglar slutresultatet. Alla 
som har velat lämna in 
påpekanden eller överklaganden 
har haft möjlighet att göra så.  
 
Vissa kritiker menar att  
Stockholm Waterfronts  
byggnader i smyg har gjorts  
högre än vad de första bilderna av projektet visade, vilket bland annat Dan Hallemars artikel 
”20 meter på 10 år” (2011) i tidskriften Arkitektur behandlar. Bengt Svensson menar att detta 
är en feluppfattning. Staden beställde i ett tidigt skede skisser på projektet från olika vyer, 
vilka ritades för hand med godtyckliga mått då några exakta byggnadshöjder ännu inte 
fastställts. Det är enligt honom dessa som legat till grund för den ”höjdändring” som 
diskuterats; från det att planprocessen började så har byggnadshöjderna varit konstanta. Hur 
folk upplever hushöjden har Bengt Svensson inga åsikter om då det precis som det estetiska är 
en subjektiv fråga. 
 
Stockholm Waterfront syns tydligt i stadsbilden i dagsläget, och Bengt Svensson menar att en 
byggnad av publik karaktär på en så pass central plats ska få möjlighet att synas. Efterhand 
som nya byggnader i Västra City tillkommer i framtiden tror han att Stockholm Waterfront 
kommer förankras i den nya stadsmassan.  
 

Figur 3. Stockholm Waterfront från Kungsholmen. 
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Länsstyrelsen i Stockholms län 
I både samråds- och utställningsyttrandet för Stockholm Waterfront påpekar Länsstyrelsen att 
planområdet ligger inom riksintresset ”Stockholms innerstad med Djurgården”, där stor 
hänsyn bör tas i synnerhet till fronten mot vattenrummet, stadens siktlinjer samt 
stadssilhuetten (Stockholms stad 2007c). Länsstyrelsen framför i samrådsyttrandet kritik mot 
byggnadernas höjd samt det faktum att de vänder långsidan mot vattnet, vilket upplevs som 
inkräktande på det närliggande Stadshuset och Riddarfjärden. I det senare följande 
utställningsyttrandet påpekar Länsstyrelsen att trots kritiken som tidigare framförts har inga 
ändringar gjorts i byggnadsförslaget.  
 
Länsstyrelsen beskriver i utställningsyttrandet sin uppfattning om Stockholm Waterfronts 
påverkan på stadsbilden, där det bland annat påpekas att komplexet avviker från befintlig 
bebyggelse volymmässigt, vilket negativt påverkar vyerna över staden, bland annat eftersom 
byggnaderna kommer sticka upp över Stadshusets tak sett från västra Södermalm (Stockholms 
stad 2007c). Vidare skriver Länsstyrelsen att byggnaderna på grund av detta upplevs skada 
riksintresset, men trots detta avslutas yttrandet med bedömningen att skadan inte kan anses 
vara påtaglig, med motiveringen att bebyggelsen runt Riddarfjärden är heterogen i sin 
karaktär, samt att planområdet är kopplat till flera storskaliga trafikstrukturer. Den aktuella 
platsen anses sakna den uppbrutna karaktär som kännetecknar stadslandskapet i närområdet, 
varpå Länsstyrelsen slutligen väljer att inte gå emot stadens bedömning. 
 
Stockholms stad 
I utställningsutlåtandet 
redogör stadsbyggnads-
kontoret för sitt slutliga 
ställningstagande i 
detaljplanefrågan rörande 
Stockholm Waterfront 
(Stockholms stad 2007c). 
Stadsbyggnadskontoret 
beskriver hur bygget av 
pendeltågstunneln 
Citybanan ger mycket 
goda möjligheter att 
förverkliga de planer av  
ett utvidgat Stockholm City som finns i översiktsplanen, där staden planeras växa västerut 
över spårområdet runt Centralstationen. För att genomföra dessa kostsamma överdäckningar 
krävs en hög exploateringsgrad, vilket även leder till högre byggnadshöjder, vilket blir ännu 
mer betonat då den nya marknivån blir högre från början på grund av överdäckningen. Det 
betonas dock att den framtida utbyggnaden av Västra City ännu inte är planlagd, varpå det 
menas att Stockholm Waterfront lär bedömas utifrån de befintliga förhållandena, men med 
den framtida utvecklingen i åtanke. 
 

Figur 4. Stockholm Waterfront Congress Centre. 
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Vidare förklarar stadsbyggnadskontoret att Stockholm saknar en centralt belägen 
kongressanläggning av hög kapacitet, något som krävs för att öka stadens attraktionskraft 
(Stockholms stad 2007c). Stadsbyggnadskontoret menar även att det aktuella förslaget 
balanserar uppdraget att agera landmärke utan att inkräkta på Stadshusets revir. Den av 
Länsstyrelsen kritiserade ”byggnadsväggen” som hotellet formar mot Riddarfjärden förklaras 
som en fond för kongresshallen som är viktig för projektets helhet.  
 
Stadsbyggnadskontoret menar att det inte föreligger någon risk att Stockholm Waterfront 
skulle stjäla uppmärksamhet från Stadshustornet, snarare menar man att de olika byggnaderna 
kommer samverka mer än de konkurrerar (Stockholms stad 2007c). Utlåtandet avslutas med 
förhoppningen om att Stockholm Waterfront kommer tillföra nya värden i området väster om 
Centralstationen och bli ett landmärke av publik karaktär. 
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Diskussion 
I detta kapitel hanteras först riksintresseinstrumentet och dess svagheter utifrån Cronqvists 
resonemang, för att senare med hjälp av fallstudien av Stockholm Waterfront skapa en 
fördjupning av begreppet ”påtaglig skada” samt diskutera Gillgrens kriterier vid planering i 
kulturmiljöer. 

 
Riksintressen som planeringsinstrument 
I den granskande litteratur jag tagit del av rörande kulturmiljövårdens riksintressen är det 
uppenbart att det finns klara brister med dagens system. De fem punkter med brister som 
pekades ut av Cronqvist (2007) i teorikapitlet sammanfattar bra de huvudsakliga kategorier av 
problem jag stött på i litteraturen, så dessa används även här men med vissa modifikationer. 
 
Urvalet 
Vid urvalet av riksintressen betonas på flera håll vikten av att områdena ska ha en stor 
spridning, både geografiskt och tidsmässigt. Urvalet ska inte vara grundat på enskilda 
händelser, utan snarare på de långsamma och ständiga rytmerna som skapat Sveriges 
utveckling med sina skilda regionala särdrag (Sveriges Nationalatlas 1994).  
 
Ett bekymmer i denna fråga är att kulturmiljöer inte är något statiskt, vilket är lätt att få en 
uppfattning av i och med att urvalet av riksintressen varit i princip detsamma sedan slutet av 
1980-talet. De motiveringar och beskrivningar som samtliga riksintressen är försedda med 
kompletterades visserligen 1996-97 av Riksantikvarieämbetet då många av de gamla 
beskrivningarna var otydliga och svåra att tillämpa i olika fall, men någon direkt förändring i 
urvalet skedde inte (Remmare 2000).   
 
En annan aspekt att ha i åtanke när riksintresseurvalet diskuteras är att historien hela tiden 
flyttas fram efterhand som tiden går. Med andra ord ändras successivt det som betraktas som 
historiskt eller värdefullt, vilket innebär att det urval som gjordes för drygt 20 år sedan inte 
nödvändigtvis stämmer överrens med dagens syn på kulturmiljöer (Remmare 2000). Vissa 
sorters miljöer som inte finns representerade i det gamla urvalet är exempelvis 
bebyggelsemiljöer från efterkrigstiden, industri- samt kommunikationsmiljöer. Jag tycker 
detta är viktigt att komma ihåg, då ett alltför statiskt urval utan uppdateringar åsidosätter de 
områden som kommit till på senare år, eller som inte betraktades som viktiga för några 
decennier sedan. Riksintressen bör inte bero av vilket år de kom till. 
 
Brist och snedfördelning av kunskap 
En allvarlig svaghet som pekas ut av flera aktörer är den bristande nivån av kunskap. Britta 
Roos, första antikvarie på kulturmiljöenheten hos Länsstyrelsen i Stockholms län, menar att 
kulturmiljövården är underförsörjd, både kunskapsmässigt och ekonomiskt. De finansiella 
medel som kulturmiljösektorn får ta del av ska räcka till många olika delar, exempelvis den 
praktiska byggnadsvården, vilket ställer till problem. Ett annat problem som Britta Roos pekar 
ut är att det är mer regel än undantag att kommuner saknar en kommunantikvarie. Endast ett 
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fåtal kommuner i Stockholms län har en egen antikvarie, och det är inte alla av dessa som har 
det kommunala antikvarieyrket som heltidstjänst.   
 
En annan brist inom kunskapsområdet är att de yrkesroller som finns idag ofta är relativt 
cementerade, där exempelvis uppgiftslämnande konsulter i nybyggnadsprojekt saknar 
kunskap om kulturmiljön, medan yrkespersoner i kulturmiljön har svårt att hävda sig i 
projektet (Hermansson et al. 2000). De beskrivningar som görs av kulturmiljön, om de 
överhuvudtaget görs, löper då risk att bli svaga, vilket gör att kulturmiljöfrågorna får stå 
tillbaka i projektet.  
 
Bristande riksintressebeskrivningar är ett annat problem som ofta ligger till grund för konflikt. 
En allt för ospecifik definition av exakt vad som är bevarandevärt och karaktäristiskt för ett 
område gör det svårt att genomföra förändringar eftersom det är oklart vad som kan ses som 
ingrepp i miljön, vilket Jan Jörnmark tar upp flera fall av i sin bok ”Övergivna planer” 
(2009). De ofta svepande beskrivningarna av riksintresseområdena gör det svårt att veta exakt 
vad som är av vikt i det aktuella området, vilket försvårar tolkningar av vad som är påtaglig 
skada eller inte. 
 
Bristande samarbete och tillämpning 
Ett gott samarbete mellan de olika nivåerna och inblandade aktörerna är av stor vikt för 
kulturmiljövården, men det har i flera fall visat sig vara allt annat än enkelt. Britta Roos 
önskar att kommunerna skulle ta större eget ansvar när det gäller kulturmiljöns riksintressen. 
Hon berättar att ett problem är att kommunerna inte riktigt känner att det är ”deras” 
riksintressen, de ser snarare att dessa är Länsstyrelsens ansvar, trots att ansvaret vilar på de 
enskilda kommunerna. Inger Holmqvist, plandirektör på Länsstyrelsen i Stockholms län, är 
inne på samma spår och menar att det är kommunernas ansvar att ta fram bra planer, 
Länsstyrelsen har ingen makt att göra detta, de kan i slutändan bara godkänna eller avslå 
planer. Däremot berättar hon att Länsstyrelsen ofta agerar bollplank åt kommunerna för att 
deras planer ska ”hitta rätt”. 
 
Boverket har konstaterat att det finns klara brister i den tillämpning av regler som rör landets 
riksintressen (Gardar 2007). Ett av problemen är att bestämmelserna om riksintressen 
förutsätter två olika lagrum, Plan- och bygglagen samt Miljöbalken, där det saknas 
författningstext med ett tydligt uttryck rörande tillämpningen mellan de olika lagsystemen. 
Bristerna i regelverk och tillämpning av riksintressena leder till en negativt påverkad 
trovärdighet. Baserat på detta ser Boverket det som en nödvändighet att dagens regler runt 
riksintressena ses över, vilket även andra företrädare för förvaltningsmyndigheter instämt 
med.    
 
Begreppet ”påtaglig skada” 
Den kanske mest avgörande faktorn i fallet med Stockholm Waterfront, eller vilket annat fall 
som helst relaterat till riksintressen, är begreppet ”påtaglig skada”. Huruvida ett nybygge 
utgör en påtaglig skada på ett riksintresse är något subjektivt, vilket försvårar begreppets 
natur. Britta Roos menar att vad som räknas som ett ingrepp varierar beroende på 
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riksintressets karaktär och vilken omfattning förändringen har. Att ”påtaglig skada” är ett 
subjektivt begrepp innebär att det kan hanteras i princip lite hur som helst, och om 
riksintressebeskrivningen är vag så kan begreppet töjas ganska ordentligt (Johansson 2000).  
 
Säkerställande av miljöer  
Även om ett område är klassat som riksintresse så innebär det inte automatiskt att området är 
skyddat. Länsstyrelsen har dock en förhållandevis stor makt då den kan upphäva kommunala 
planbeslut om det bedöms att så krävs. Hur pass mycket makt Länsstyrelsen har i praktiken 
varierar däremot beroende på argumentationens tyngd mellan inblandade aktörer, vilket 
Birgitta Cedenhag exemplifierar i en artikel om ABB:s gamla riksintresseklassade 
industriområde i Västerås (2000). De förhandlingar som förs under beslutsprocessens gång är 
väldigt avgörande för vad som ska ske med riksintresset. Här blir det tydligt att Länsstyrelsen 
har en viktig roll där det krävs att beskrivningarna av riksintressenas särart är tydliga så det 
framgår exakt vad som är bevarandevärt med ett visst område. 
 
Cronqvist skriver i sin uppsats (2007) att en enkät av Boverket år 2002 visade att en mycket 
stor del av landets riksintressen saknade juridiskt skydd genom områdesbestämmelser eller 
särskilda bestämmelser i detaljplan; endast i ett län var mer än hälften av riksintressena 
skyddade juridiskt. En stor del av detta beror på ren bekvämlighet, då vissa kommuner ser det 
som onödigt att juridiskt reglera ett riksintresse om ingen förändring av området är planerad. 
Vid planläggning av bevarandeskäl måste även kommunen själv stå för de kostnader som 
uppstår. En stor del av landets länsstyrelser hade även dålig insikt i hur, eller om, 
riksintressena i deras län var skyddade.  
 
Stockholm Waterfront – påtaglig skada? 
Länsstyrelsen gjorde alltså bedömningen att det inte förelåg någon risk för påtaglig skada på 
riksintresset när beslutet togs att godkänna Stockholm Waterfront. Inger Holmqvist påpekar 
att det är svårt att göra dessa bedömningar utan facit i hand, vilket alltid är fallet när det är ny 
bebyggelse som ska tillkomma. Hon menar att om det färdiga resultatet varit känt vid 
tidpunkten för beslutsfattandet så hade troligen en annan bedömning gjorts, vilket baseras på 
att hotellbyggnadens fasadutformning inte helt överrensstämmer med de renderingar som togs 
fram under planprocessen. Personligen anser Inger Holmqvist även att den fondvägg som 
hotellet utgör bakom kongressbyggnaden är någon våning för hög och att fasaden förtar 
karaktären på projektet en aning. 
 
Britta Roos berättar att det lätt blir känsligt när Länsstyrelsen ska lägga sig i estetiska 
diskussioner. Risken finns att folk upplever att deras jobb är att agera smakdomare, vilket inte 
är fallet. Hon menar att det är svårare att hävda att ”denna plats går att bebygga, men inte med 
denna utformning” än att helt enkelt säga nej till allt byggande på en specifik plats. Britta 
Roos personliga åsikt är att Stockholm Waterfront utgör en påtaglig skada på riksintresset i 
Stockholm, men anser även att det finns vissa förmildrande omständigheter, till exempel att 
närområdet är väldigt heterogent med många starka karaktärsbyggnader. Hon menar även att 
platsen är av en sådan natur att den tål en hög och relativt stark byggnad. 
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Britta Roos menar att det är viktigt att diskutera fall som dessa efteråt. Stockholm Waterfront 
har under och efter bygget diskuterats på Länsstyrelsen, men inte i något formellt 
sammanhang. Hon menar att detta är något som Länsstyrelsen skulle kunna bli bättre på, då 
diskussioner med facit i hand kan ge värdefull insikt för framtida projekt. Ju större och mer 
prestigefyllt ett projekt är, desto säkrare måste Länsstyrelsen vara för att kunna stoppa det om 
det inte bedöms uppfylla uppställda mål.   
 
En antikvarisk konsekvensbedömning gjordes inför byggandet av Stockholm Waterfront, där 
det bedömdes att nybygget inte skulle utgöra någon påtaglig skada (Roos 2011).   
”Arkitektur Stockholm” är ett gestaltningsprogram som i skrivande stund håller på att tas fram 
i Stockholm, där det är menat att stadens befintliga utseende och struktur ska behandlas och 
hur bebyggelsen på ett bra sätt kan kompletteras i framtiden. Britta Roos tror att just 
diskussionen runt Stockholm Waterfront är en av de bidragande anledningarna till att detta 
program tagits fram. Bengt Svensson tror att de byggnader som i framtiden är planerade att 
uppföras ovanpå järnvägen i Västra City kommer bli lägre än Stockholm Waterfront till följd 
av den debatt som byggnadshöjderna har väckt.  
 
Gillgrens (2000) fyra punkter som nämndes i teorikapitlet är menade att gälla vid planerade 
förändringar i kulturmiljöer. Huruvida den exakta platsen för Stockholm Waterfront är en 
kulturmiljö kan anses vara öppet för diskussion, men då den befinner sig inom ett större 
riksintresse för kulturmiljövården tycker jag att den tål att jämföras enligt 
fyrpunktsplaneringen.   
 

• Vilken är den nuvarande stadskaraktären? Stadsbildens karaktär runt Stockholm 
Waterfront kan definieras som något spretig, med närhet till stora trafikapparater 
såsom Centralstationen och Centralbron likaväl som den historiska Riddarholmen och 
det mäktiga Stadshuset. Området mellan City och Kungsholmen är närmast att 
betrakta som ett glapp i stadsbilden, omgivet av byggnader av varierande mått från 
olika tidsepoker.   
 

• Definiera den eftersträvansvärda stadskaraktären Vad som är eftersträvansvärt på en 
viss plats är inte självklart. Överlag verkar dock de inblandade aktörerna i detta fall ha 
nått konsensus där den underliggande känslan är att samtliga vill ha en levande stad 
med en publik byggnad av hög arkitektonisk kvalitet. Vilken estetisk utformning som 
är önskvärd är en smakfråga där åsikterna skiljer sig främst mellan arkitekten och 
Länsstyrelsen. 
 

• Analysera dagens kvaliteter och brister Området där Stockholm Waterfront skulle 
komma att uppföras kunde tidigare närmast betraktas som en bakgård till Stockholm 
City helt i avsaknad av verksamheter och stadsliv. Å andra sidan är platsen den mest 
centrala i staden med fördelaktiga kommunikationsmöjligheter för samtliga trafikslag, 
och läget ger byggnaden mycket goda möjligheter att ta plats i stadssilhuetten i glappet 
mellan Stadshuset och City.  
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• Definiera behovet av åtgärder och dellösningar I det aktuella fallet med Stockholm 
Waterfront har det egentligen aldrig varit frågan om något nollalternativ. Staden har 
varit väldigt angelägen att sälja fastigheten för att skapa det hotell- och kongresscenter 
som så många gånger diskuterats, men där planerna runnit ut i sanden två gånger 
tidigare. Det är därför svårt att säga om just Stockholm Waterfront påverkats särskilt 
mycket av denna punkt, även om det i ett större perspektiv kan ses som en första etapp 
av det nya Västra City. 

 
Det är ganska oklart om någon särskild hänsyn till riksintressena i Stockholms innerstad har 
tagits vid planeringen av Stockholm Waterfront. I Länsstyrelsens resonemang framgår det 
dock att den aktuella platsen tål en större byggnad, även om förslaget får utstå kritik för sin 
utformning. Om inte annat så har projektet i alla fall legat till grund för utökade diskussioner 
om stadens utformning, vilket är positivt då det i slutänden är invånarna som bor i och nyttjar 
staden. 
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Slutsatser 
Det framgår med tydlighet i föregående kapitel att det finns en hel del brister i dagens 
riksintresseinstrument. Den aspekt som jag upplever som kanske mest allvarlig är de bristande 
medel, i huvudsak de ekonomiska, som återfinns inom kulturmiljövården. Britta Roos 
beskriver i intervjun de begränsningar som uppstår till följd av knappa ekonomiska medel, 
vilket upplevs som frustrerande av inblandade aktörer. När det gäller kunskapen är inte enbart 
kvantiteten avgörande, även fördelningen av kunskap har påverkan på hur kulturmiljön 
behandlas. Jag instämmer i denna fråga med Cronqvist, som i sin uppsats skriver om 
nackdelen med att den största delen av kompetensen inom kulturmiljövården finns på statlig 
nivå när den största delen av arbetet ska ske på kommunal och regional nivå. En 
nyinventering för att uppdatera, utöka och fördjupa kunskapen om dagens riksintressebestånd 
skulle kräva en hel del ekonomiska och kunskapsmässiga medel, vilket kanske förklarar 
varför uppdateringarna av landets riksintressen varit så fåtaliga hittills.  
 
Grundstenen för en god planeringsprocess är att aktörerna ständigt kommunicerar med 
varandra, ju tydligare desto bättre. Det är förståeligt att heta diskussioner i exempelvis fallet 
rörande Stockholm Waterfront uppstår när det inte med tydlighet framgår vad riksintresset i 
Stockholms innerstad innebär, och tilltron för riksintresseinstrumentet faller med detta. I sin 
uppsats avslutar Cronqvist med att det enligt henne finns två huvudsakliga alternativ att tillgå 
om de skyddade kulturmiljöerna ska kunna breddas och utvecklas; antingen att dagens system 
förbättras, eller att det helt skrotas och ersätts med ett nytt instrument som ger den kompetens 
som finns på statlig nivå större möjlighet att delta i planeringen i kommunerna. Jag håller 
delvis med i resonemanget, även om jag inte tror att ett helt nytt arbetssätt är behövligt; en 
uppdaterad version av dagens riksintressen med tydligare definierade specifikationer och 
värden skulle troligen underlätta dagens system en hel del. För att genomföra detta krävs dock 
både tid och pengar. Jag ifrågasätter inte den kunskap som finns inom kulturmiljövården, men 
det är möjligt att den måste tillåtas få större spelrum för att bättre tydliggöra och bredda det 
urval av riksintressen som finns idag.  
 
En detalj som är av stor vikt vid förändringar i eller omkring ett riksintresse är de 
beskrivningar och motiveringar som upprättats för varje riksintresse. Kvaliteten på dessa 
varierar mycket, och att luddiga eller rentav otydliga beskrivningar av riksintressena ställer till 
med svårigheter vid olika projekt är förståeligt. Hur ska ett riksintresse beaktas om det inte 
framgår klart i beskrivningen?  
 
Jag skulle sammanfattningsvis vilja påstå att dagens riksintresseinstrument är ganska svagt, då 
det verkar fullt möjligt för aktörer att ta sig runt de bestämmelser som finns om deras 
argumentation och ekonomi håller tillräckligt hög klass. Detta skulle kunna åtgärdas genom 
tydligare avgränsningar och specificeringar av riksintressena, vilket i sin tur kräver mer 
ekonomiska medel till kulturmiljövården. Samtidigt får man inte glömma att kulturmiljö 
troligtvis alltid kommer ses som något subjektivt, oavsett hur tydliga beskrivningarna är, 
vilket jag tror komma leda till diskussioner även i framtiden. 
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Fallet Stockholm Waterfront 
När debatten om Stockholm Waterfronts vara eller icke vara summeras så går allt att skala ner 
till ett enda avgörande begrepp som avgjort hela processen: ”påtaglig skada”. Det är sannolikt 
att ett eventuellt upphävande av planen från Länsstyrelsens sida inte hade haft någon slutlig 
påverkan på projektets överlevnad, men det är en intressant insikt att ett på pappret så litet 
uttryck kan avgöra så oerhört enorma projekt.  
 
Länsstyrelsen gjorde alltså bedömningen att bygget av Stockholm Waterfront inte utgjorde 
någon påtaglig skada på riksintresset, trots hård kritik i yttrandena under planprocessen. Vissa 
av de påpekanden Länsstyrelsen gjorde fick aldrig något gehör, exempelvis rörande 
byggnadshöjderna och stadens siktlinjer, men den uppbrutna stadsmiljön runt platsen ansågs 
klara av ett byggnadskomplex av Stockholm Waterfronts storlek. Både Inger Holmqvist och 
Britta Roos menar att en annan bedömning troligen hade gjorts med facit i hand, vilket jag 
väljer att tolka som kritik mot att arkitektkontorets renderingar kanske inte alltid stämde 
överrens med det slutgiltiga resultatet. Slutsatsen som kan dras av detta är att bedömningen av 
vad påtaglig skada är varierar mellan olika områden och projekt. Hur starka de inblandade 
aktörerna är i förhållande till varandra är även av vikt för processens utgång, i synnerhet när 
det är subjektiva värden inblandade. Viktigt är dock att arkitekterna är noga med att ta fram 
bilder som faktiskt överrensstämmer med det färdiga resultatet, då försköningar som senare 
inte helt visar sig stämma med verkligheten knappast leder till något positivt.  
 
Sett till berörda riksintressen i fallet Stockholm Waterfront är det ”Stockholms innerstad med 
Djurgården” som är drabbat, men som tidigare nämnts så är det enbart vissa specificerade 
delar av detta som är att se som ett faktiskt riksintresse då en klassning av hela Stockholms 
innerstad skulle bli otympligt att handskas med. Dessa specifikationer av det bevarandevärda 
gör det visserligen lite lättare att veta vad som ska tas i beaktande vid förändringar, men det är 
alltjämt diskutabla värden som är inblandade. Hur vet man exempelvis när fronten mot 
vattenrummet har blivit förbättrad, eller rentav utsatt för påtaglig skada? Personligen tycker 
jag inte att Stockholm Waterfront utgör någon påtaglig skada av just de anledningar som 
tidigare nämnts, det vill säga att området runt Stockholms centralstation redan idag är väldigt 
heterogent och spretigt stadsmässigt. Fronten mot vattnet påverkas även den, men då det inte 
specificeras i riksintressebeskrivningen om det är den befintliga fronten som menas eller om 
även framtida ändringar ingår är den svår att klart definiera. Jag anser att vattenfronten inte 
påverkas negativt av Stockholm Waterfront eftersom byggnaderna ligger en bit upp på land, 
utan direkt koppling till vattnet. En stad, i synnerhet av Stockholms storlek, måste alltid ha 
möjlighet att utvecklas, och just det långa loppets föränderlighet är enligt min åsikt precis det 
som definierar en stads utveckling.  

 
Kommunikationen vid planering är även aktuellt i Gillgrens fyra punkter rörande planering i 
kulturmiljöer. En noggrann förberedelse är av stor betydelse för att skapa ett bra slutresultat, 
och det är viktigt att i ett tidigt skede fråga sig vad som vill uppnås, vad som redan fungerar 
bra på den aktuella platsen och vad som kan och bör förbättras. Detta har nog även varit fallet 
i Stockholm Waterfront, där det länge varit mer eller mindre bestämt att tomten skulle vigas åt 
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en publik kongresshall av betydande storlek. Knäckfrågan har varit det rent estetiska, där 
fasadutformning och byggnadsstorlek varit det som lett till debatt. Att dessa frågor saknar 
absoluta värden gör att några tydliga slutsatser inte kan dras inom denna fråga; vad som 
upplevs som god arkitektur som passar platsen är helt enkelt en smakfråga och lär troligen 
alltid vara ett ämne som leder till debatt. 
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