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§5
Remissvar rörande utställning Arkitektur Stockholm - en strategi
för stadens gestaltning
Dnr 1.1/3091/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen Arkitektur Stockholm – en strategi för stadens gestaltning.

2

Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 26 juli 2013.
Sammanfattning
Arkitektur Stockholm är Stockholms första arkitekturstrategi och utgår från stadens
vision 2030 om ett växande, innovativt, mångsidigt och upplevelserikt Stockholm med
utgångspunkt i medborgaren. Dokumentet är en fördjupning av Stadens översiktsplan
(ÖP) Promenadstaden och är en arkitekturstrategi inriktad på vilka värden den
framtida arkitekturen kan tillföra staden.
Kulturförvaltningen anser att de presenterade strategierna är bra men att det krävs
ytterligare förtydliganden. Viktigt är också att utvecklingen av stadens tidigare
byggnadsordning som ska beskriva förhållningssätt till den befintliga stadens värden
tas av fullmäktige och blir en likvärdig del till föreliggande remiss.
Strategiernas viktigaste uppgift är enligt förvaltningen att skapa en samsyn mellan
byggandets parter, medborgarna och olika offentliga aktörer för att förverkliga
ambitionen att skapa en levande stad med attraktiva miljöer för boende, arbete och
fritid som utvecklas i den takt som behövs. Inte minst bidrar kulturförvaltningen med
kultur- och mötesplatser i form av bibliotek och kulturskola, samlingslokaler samt med
antikvarisk kunskap, stöd till det fria kulturlivet och folkbildningen, konstnärlig
gestaltning och evenemang.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt
kulturförvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V) enligt följande:
Det är viktigt att programmet omfattar hela staden. Det ska inte finnas någon
skillnad när det gäller kvalitet i utförandet av byggnader mellan olika områden.,
mellan innerstad, närförort och ytterstad. I förslaget till Arkitektur Stockholm
finns ett, som vi tycker, alltför dominerande innerstadsperspektiv. Exemplen

visar i nästan alla fall byggnader inne i centrala staden.
Det saknas skrivningar och förslag på hur arkitekturen kan motverka
segregation. Ska områden, förgårdsmark och delar av grönområden privatiseras?
Hur bygger vi för barnen, äldre och funktionsnedsatta personer? Vänsterpartiet
menar att en bra och god kvalitet kan och måste förenas med att byggnaderna är
bra och praktiska för alla.
Stadens kulturmiljöer och hur vi bygger i förhållande till dem borde få större
utrymme i det tematiska tillägget Arkitektur Stockholm. Vi anser att de två
dokumenten "Stadsbyggnadskvaliteter" och ”Arkitektur Stockholm - med en
strategi för stadens gestaltning” inte borde separeras utan tillsammans remitteras,
samrådas och ställas ut. Det är svårt att förstå hur och vad som ska vara i det ena
respektive det andra när de inte ses tillsammans. Vi menar att stadens
byggnadsordning är ett förträffligt dokument. Det är viktigt att detta finns med
även framgent.
Att bygga resurssnålt och energieffekt är viktigt om vi ska klara stadens
klimatmål. Vi skulle vilja se mer av hur kvalitativa byggnader kan förenas med
energieffektivisering, med ökat byggande av passivhus och plushus. Programmet
behöver kompletteras på detta område.
En effektiv markanvändning kräver även en noggrann avvägning av vad som
kan byggas och var. Det handlar om byggnaders höjder, tjocklek och vad som
lämpar sig på platsen. Generellt sätt är det ofta dålig markanvändning att bygga
småhus när behovet av bostäder är stort i staden.
En god kvalitet är även gator och promenadstråk utan s.k. levande
bottenvåningar. Det behöver inte vara butiker med "lockande" skyltfönster
överallt. Vissa gator är sköna att gå längs när man slipper det kommersiella
utbudet. Kvalitet i vackra sockelpartier kan vara nog så viktigt. Den aspekten
saknas i programmet.
Vattenrummet berörs i programmet. Vi menar att Stockholm är den skönaste av
städer just på grund av dess öar och vatten. Därför anser vi att man ska vara
mycket försiktig med att bygga ut i vattenspeglar. Om det trots allt sker, ska det
vara väl utrett och gagna allmänhetens intressen.

Vid protokollet
Lena Mittal
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