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Förslag till nytt Tegelbacken. Foto: Foto:
Ripellino arkitekter/AJ Landskap
Skönhetsrådet underkänner Cityplanen och kräver att Stockholm likt andra världsstäder reglerar
hur höga hus som får byggas i city. Staden vill både höja befintliga hus och bygga nytt och högt.
Tegelbacken kan få en spektakulär märkesbyggnad byggd över broar och spår.
Bara fyra privatpersoner har tyckt till om Cityplanen som varit på remiss i sommar. Planen är
ingen kioskvältare utan en mer övergripande beskrivning över hur city ska utvecklas. Flera
remissinstanser är kritiska till att det rivs och byggs nytt utan omsorg om befintliga byggnader och
kulturmiljöer.
Skönhetsrådet går längst i sin kritik och kräver nu att staden reglerar stadsbilden i city precis
som New York, London och Paris.
– Det är viktigt att Stockholm har enkla regler för hur stadsbilden ska se ut. Till exempel var man
ska bygga högre hus. Inte som nu att det blir lite hipp som happ, säger Henrik Nerlund,
sekreterare.
Skönhetsrådet har länge efterlyst ett Cityprogram men menar att planen är för vag för att betyda
något.
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Tegelbacken är en av platserna som ska göras mer levande. Granne med Sheraton och
Centralstationen planeras bland annat för en spektakulär byggnad som omsluter både spår och
broar.
– Byggnaden ska ligga mitt i spaghettin av trafikkopplingar. Tanken är att man behåller alla
påfarter och trafiken som den är, men bygger ovanför och omkring dessa, så att man får en
levande bottenvåning mot Vasagatan, säger arkitekten Alessandro Ripellino.
Förhoppningen är att den blåsiga och kärva trafikplatsen får ett rejält lyft av ett landmärke
modell större.
– Målet är att göra Tegelbacken till en bättre plats och platsen skulle må bra av en byggnad.
Tanken är att läka stadsfronten med en byggnad som förhåller sig i skala till Sheraton och
förbättrar gatumiljön. Man skulle bli av med en del buller och föroreningar och göra det trevligare
att röra sig från Vasagatan till Stadshuset.
På visionsbilden har byggnaden drag av Nobel Center?
– Det finns ännu inget konkret förslag på hur byggnaden ska se ut. Det här är bara steg ett. Någon
måste säga att det är rätt idé, säger han.
Hur Stockholmarna ställer sig till ännu ett utropstecken nära hårt kritiserade Stockholm
Waterfront, Continental hotell och planerade kontorshuset Snäckan är oklart. Föreningen
Östermalm är tydliga i sin remiss med att Stockholm inte behöver fler märkesbyggnader och
efterlyser ett helhetsgrepp i stället för påbyggnadsplaner på hus.
Skönhetsrådet vill se en samhållen plan för Tegelbacken.
– Att göra Tegelbacken bättre känns självklart genom att ta bort trafik och öppna upp mot vattnet.
Om det sedan ska ske genom att ta bort broar eller bygga hus över är något vi får ta ställning till
då, säger Henrik Nerlund.
Jessica Ritzén
jessica.ritzen@dn.se
Följ skribent
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