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A.RITETSGRUPPEN FÖR EN NY KASTELLHOLMSBRO

C/o OLE SE"TTERGREN

STTGBERGSGATAN 27
11628 SrocKHoLM
TEL 08 642 l0 35 FÅx 08 U2 88 45
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Till: Förbundet För Ekoparken, Samfundet S:t Erik, Stiftelsen Stolta Stad

Stockholm 27 oldober 1997

Förslag till Ny Kastellholmsbro i Stockholm

För att ffi ett underlag for att avgöra om Arbetsgruppen flor en Ny Kastellholmsbro skall söka
fortsätta genomftira projektet eller lägga ner det har Arbetsgruppen beslutat be om synpunkter
på forslaget. De vi ber om synpunkter iir dels sådana som i sitt yrke eller på annat sätt ofta har
att göra estetiska bedömningar dels organisationer som vi uppfattar som intresseorganisationer
i frågan. Vi tycker att ni samtliga tillhör åtminstone denna senare kategori. Fler berörda åin de
som nu tillfrågats finns naturligtvis och om projektet drivs vidare skall naturligtvis ett
samrådsftjrfarande äga rum varvid tillkommande intressenter kommer att ffi tillftille att yffra
sig. Vidare har f.d. regeringsrådet Bengt Hamdahl av Arbetsgruppen ombetts yttra sig över
huruvida ftirslaget tir ftirenligt med bestiimmelserna ftir Nationalstadsparken eller ej.

De bifogade beskrivningarna av bron bör ses som utkast in-ftir ett ftirhoppningsvis kommande
mer bearbetat ftirslag. Mycket av detaljbearbetningen saknas alltjiimt. En mycket våisentlig

formgivningsuppgift som hittills inte beaktats i skissarbetet åir t.ex. brof?istena och hur dessa

skall ansluta till befintliga kajer och till vatbret.

Vi hoppas att ni kan finna tid att yttra er över vårt ftirslag och vore mycket tacksamma om ni
tillstäler Arbetsgruppen ert "yttrande". Det ythande fran samfundet S:t Erik som bifogats
tilstiilldes arbetsgruppen i ett tidigare skede ftire det aff bearbetade skisser och beriikningar
tagits fram.

För Arbetsgruppen ft)r en Ny Kastellholmsbro

V U\,1
Ole Settergren

Bilagor: Arbetsgruppens brev till sakkunniga med föfiågan om yttrande, Ny Kastellholmsbro
projektbeskrivning 19970901, Yttrande från Samfundet S:t Erik, Brev från Stockhom vatten, Brev från
Stockholms Europas Kulturhuvudstad 1998, Brev från Statens fastighetsverk, Arbetsgruppens kommentarer till
SFV:s brev, En historik om Kastellholmsbron,
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ARBETSGRUPPE.I FÖR EN NY KASTELLHOLMSBRo

do OLE SETTERGREN

STIGBERGSGATAN 27
I 16 28 Srocxsor,rr,r
T8L08642 1035 FAx08 6428845

Till: Monica Andersson, Margareä Biömsäd, Christer Bjurström & Bertil Brodin, Leif Bolter, Mats
Edblom, Michael Granit, Jonny Hedman, Björn A Larsen, Kent Lindfors, Mogens Lorenz, Peter
Riebjer, Martin Rörby, Stockholms Arkitektforening, Sture Samuelsson, Nils Slaatto, Willy
Thomasen.

Stockholm 26 oktober 1997

Förslag till Ny Kastellholmsbro i Stockholm
Arbetsgruppen for en Ny Kastellholmsbro är initiativtagare till ett forslag om att vidga sundet mellan
Skepps- och Kastellholmen, två holmar i Stockholms innerstad. Diirefter skall en ny bro forbinda
öarna över en reståurerad, betydligt vidgad, vattenspegel. En kortfattad redogörelse finns i bifogade
projektbeskrivning.

Drivkraften bakom vårt forslag är att vi önskar göra Stockholm vackrare. Det finns ingen
ekonomisk eller praktisk anledning till att genomfora forändringen. Den arbetsgrupp som bildats
består enbart av ideellt arbetande personer - ingen av oss iir arkitekt eller har någon direkt koppling till
byggbranschen. Det forslag till Ny Kastellholmsbro som Arbetsgruppen låtit arkitekt och konstruktör
ta fram har finansierats av sponsorer.

Arbetsgruppen är överlygad om att Bron skulle inneb?ira en betydande forsköning av
Stockholms stadsbild och samtidigt berika den fina miljö som Skepps- och Kastellholmen utgör.
Denna uppfattning delas dock inte av Statens fastighetsverk (SFV) som äger och ftirvaltar den
nuvarande Kastellholmsbron, se bifogade brev från SFV. Merkostnaden ftir projektet i ftirhållande till
att renovera den befintliga ftjrbindelsen, avses i vårt ftirslag finansieras med medel från fiiretag och
enskilda.

Vi skriver till Dig ftir att Arbetsgruppen önskar fä en professionell viirdering av projektet och
diirigenom kunna ta sfiillning till om vi skall lägga ner projektet eller fortsätta «ika forverkliga det.
Om Arbetsgruppen, efter att ha tagit del av omdömena, beslutar att fortsätta söka genomftira projektet
avser vi bifoga ythandena i den fortsatta diskussionen med bl.a. Stockholms stad, Statens
fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet.

I fiirsta hand önskar vi fä synpunkter på ftirslagets huvudsakliga estetiska id6: att öppna upp
sundet mellan holmarna. Vi vore dock även tacksamma for synpunkter på den fiireslagna brons
utformning. Bron iir i sammanhanget sekundåir i fttrhållande till vidgandet av sundet. Vår id6 grundar
sig på en önskan om att reducera den byggda miljön i området och öka den "naturliga" miljön. En
broforbindelse iir dock en praktisk nödviindighet. Utgangspunkten ftir brons gestaltning har varit att
tillvarata och fijrstiirka sundets på samma gång rogivande och dramatiska möjligheter. Estetiska mål
ftir den nya bron har varit att spiinna den över ett så brett sund som möjligt utan att ta stort visuellt
utymme. En maximalt låg, flack och tunn bro i ett spann har eftersträvats. Sålunda har arkitekt och
konstruktör valt en modern samverkanskonstruktion i stål och betong. Den fiireslagna bron kan
dimensioneras så att den uppffller vägverkets norm "Bro 94".

Om Du har möjlighet att skriva ett yttrande avseende ftirslagets estetiska kvalit6er, såväl den
grundläggande id6n som forslaget till ny bro vore vi i Arbetsgruppen mycket tacksamma. Vi har
tyviirr inte några ekonomiska möjligheter att ersäffa dig for Din arbetsinsats. Vi forsär att vår
ftirfrågan iir något udda men hoppas att Du ändå har möjlighet att ägna vår önskan en del av Din tid.

_FOr ftir en Ny Kastellholmsbro

,ryr{^\
Ole

Bilagor: Ny Kastellholmsbro projektbeskrivning 19970901, Yttrande frän Samfundet S:t Erik ("stockholms
hembyggdsflörening"), Brev från Stockhom vatten, Brev från Stockholms Europas Kulturhuvudstad 1998, Brev
ffin Statens fastighetsverk, Arbetsgruppens kommentarer till SFV:s brev, En historik om Kastellholmsbron,
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" He I a s taden, möj I igen från
sommaren I 642 (detalj) ".
Kun gl iga B i b I io t eket. D(ir
betecknad som rildsta handritade
kartan över Stockholm ca 1640.
KoB.

D e n förs ta Kas te ll hol nts b r o n,

som cir inritad på kartqn,
byggdes troligen någon gång
mellan åren 1640 och 1642.
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Yttrande från:
Samfundet S:t Erik,
Stockholm Vatten,
Stockholms Europas
Kulturhuvudstad I 998 AB,
Statens fastighetsverk.
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Arbetsgruppens kommentarer
till SF\ :s yttrande

En historik om Kastellholmsbron,
ur Nils G V/ollins Skeppsholmen under 300 år

Lundgrens karta år ,i884.
Ylterligare utfyllnad av sundet
har skett efter det att kartan ritades.
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Samfundet S:t Erik Stockholm

Stockholnr derr I8 april 1996

Oie Settergren.

St,r I-eisetl lor S.rntfunciet S:t Er-ik lt:rr-r,icl s:.ptpraptrrrclr: ()(-rO-1()() rlr:rpskar <.rcli cl isktrrer-.rr
Diir i;'rs:tndrr lorsl.tg onl tl-\i bro ti]l Kasreliholnti:n_ \'i r:rr- ci.tsr, ont iilt iilnkclt lti-gctiJ. t:n
v,idgad vatten;,121 sedan.f;zllnadsrnassor forslats bort. en återgång till en ursprunglig
ökontur, en smäckrare nlen körbar bro i stäilet för den nuvarande trista och klumpiga _

det ar något vi gärna stöder. Därtiil vore der narurligt att dä se över det illa ätgängna
kajpartiet nedanför bostäderna pä holntens svdsida.

I styrelsen ingår bl a Kerstin Westerlund, arkitekt SAR och direktör i Statens
Fastighetsverk, avd-dir Bengt O H Johansson vid länsstyrelsen. Desiree Edmar chef för
Naturltistoriska Riksr-nuseet, lngela Blonrberg, arkitekt SAR, överläkare Fredri k von
Feilitzerr, fran Stadsntuseet Nanna Herrnansson, iv{arianne Räberg, Göran Sjöberg, Björn
llallerdr.

Vi har inte möjlighet att pekuni:rrr srödja Ditt lovvärda projekt men vill gärna
rekommendera der till lämpliga sponsorer. Inför kulturhuvudstadsäret i99g skulle en nv
bro och en vidgad vamenspegel bidra till det som år Stockholms särprägel i världen.

(._

L

Med vänlig hälsning

a4(u k;'-^-f [-^t
Per \\'Jsr berg I

I-'örfarlare, fi l. clr, orclf I Sltntfundet S:r i:rik
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Ole Settergren
Arbetsgruppen ftir en ny Kastellholmsbro
Mosebacke Torg 9
116 46 Stockholm MV 96i23

96-08-27

Tack för proj ektbeskrivningen.

Såvitt vi kan förstå skulle den nya bron imebära en betydande ökning av vattenrörel-
serna mellan de två holmarna genom att både bredden och djupet ökas.

Strömförhållandena i detta område är dåiigt undersökta. De domineras av den utåt-
gående strömmen från Mälaren via Norrström. Strömriktningen under Skeppsholms-
bron forefaller i allmänhet vara nordligt, alltså från Strömmen mot Ladugårdslands-
viken och detsamma torde gälla under Kastellholmsbron.

Den idag trånga förbindelsen under Kastellholmsbron, där vattenrörelserna ytterligare
hindras av en rik undervattensvegetation, medger bara ett mycket begränsat vattenut-

byte. Utbltet skulle kunna avsevärt ökas med den ftireslagna nya bron.

För området Strömmen-Ladugårdsiandsviken som helhet kan ftjrändringarna dock inte
bli särskilt stora - huvuddelen av transporten kommer oavsett Kastellholmsbrons ut-
formning att ske mellan Blasieholmen och Skeppsholmen - men kommer troligen att
lokalt upplevas som en forbättring.

Med bästa hälsningar

Christer
Vattenvård
Stockholm Vatten AB
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c/o Ole Settergren

Arbetsgruppen för en ny

Mosebacke Torg 9

116 46 Stockholm

Stockholm 96-06-76

Tack för att ni kontaktat oss och bidragit med förslag och id6er inför
Kulturhuvudstadsåret t998. Programgruppen har med stort intresse tagit del av de

mer än två tusen förslag och tankar sompå det här stadiet nått sekretariatet-

I höst går programarbetet in i sin genomförandefas. För närvarande pågår en

sammanstälining och bedömning av alla de id6er och förslag som skickats in sedan

1994.

Vi är intresserade av att införliva ert förslag i det officiella kulturhuvudstads-

programmet under förutsättning att det kan finansieras med andra medel.

Kulturhuvudstad'98 har inte möilighet att stödja proiektet ekonomiskt, men vill
gärna införiiva det r det övergripancie informationsmaterialet om projektet kan

genomföras.

Som ett nästa steg för den fortsafta hanteringen ber vi om ytterligare information om

proiektet. Var snäll och fyll i bifogad PROJEKTINFORMATION så noggrant som

möjligt.

Vi ber att f.ä blanketten tillbaka senast den L september 7996. Då kommer
programavdelningens nya medarbetare att vara i tjänst.

Har ni inte skickat in någon ifylld PROJEKTINFORMATION före den

1 september, utgår vi ifrån att projektet inte längre är aktuellt for Kulturhuvudstad
'98.

Med vänliga hälsningar

Beate Sydhoff
Proqramdire ktör
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STATENS
FASTIGHETSVERK

HANDLÄGGARE, oIREKTVALSNR

OATUM EETECKNING

1997-10-07 2s4-796/96

ERT DATUM ER EEIEcKNING

Arbetsgruppen for en ny Kastellholmsbro
c/o Tisell &. Co advokatfirman AB
Box7324
103 90 STOCKHOLM

Kastellholmsbron

Statens fastighetsverk har vid två tidigare tillftillen, 1996-05- 1 3 och 1996-

08-23 avstyrkt forslaget att schakta bort brobankarna mellan Skeppsholmen

och Kastellholmen. Motiven till detta redovisades i skrivelsen 1996-08-23.

Nu har arbetsgruppen, i brev 1997-06-19 och vid besök på SFV 1997'09-09,
återigen framfort forslaget, dock med en annorlunda utformad bro. Det nya

broforslaget loranleder inte fastighetsverket att ändra tidigare
ställningstagande.

Kastellholmsbron ligger inom Nationalstadsparken och det statliga

byggnadsminnet Skeppsholmen/Kastellholmen. Bortschaktning av

brobankarna är inte forenligt med bestämmelserna för dessa.

Brobankarna har sin grund i de skepp som sänkts ftir att skydda den i början

på 1700-talet anlagda gal?irhamnen. Brobankarna utgör vågbrytare mellan

västra och östra sidan av sundet mellan Skeppsholmen och Kastellholmen.

Det kan vara mycket kraftiga vågor på västra sidan om bron och lugnt på

östra sidan.

Ett raserande av brobankarna fcir att ersätta dem med en lång bro tillfor inte

miljön vid Skeppsholmen/Kastellholmen något nytt viirde, som skulle kunna

motivera detta våldsamma ingrepp. De låga, trädbevuxna brobankarna utgör

enligt fastighetsverkets mening ett betydligt värdefullare inslag i miljön än

en modern brokonstruktion. För promenerande är brobankarna mycket

angenämare än en lång, vindutsatt bro. Arbetsgruppens forslag tycks mindre

ha tillkommit av omsorg om Skeppsholmsmiljön, utan mer fcir att man ska se

större vattenyta i sundet. En utvidgning av vattenspegeln är inte i sig något

att sträva efter. Snarare är det mötet mellan land och vatten som är det

mi lj ömässigt intressanta.
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PoSTADRESS

Sve n sks u nd sväg e n

111 49 STOCKHOLM

GATUADRESS

Svensksundsvägen
STOCKHOLM

TELEFoN

08-614 19 50
TELEFAX

08-614 19 69



2 (2)

OATUM BETECKNING

1997-10-07 254-796196

I fastighetsverkets planering ingar att ftirstiirka och reparera brobankarna-

Den nuvarande bron har inget behov av utbl'te, endast normalt underhåll

erfordras.

Statens fastighetsverk avstyrker arbetsgruppens forslag.

hälsning

Rickard J /
, //ry
Hans Humble
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Arbetsgruppens kommentarer till Statens fastighetsverks skrivelse 1997-10-07

Arbetsgruppen frågar sig om inte Statens fastighefverks (SFV) negativa instiillning till
projektet mer har sin grund i att myndigheten ogillar den form av engagemang i myndighetens
ftrvaltning som lorslaget innebiir, iin i en saklig vtirdering av ftirslaget. Denna vår uppfattning
grundar sig bl.a. på fiiljande genomgång av de argument SFV framftjr mot forslaget.

SFV saknar av allt att döma underlag fiir påståendet att bortschaktning av brobankarna
inte skulle vara ft)renligt med bestiimmelsema ft)r byggnadsminnet Skepps- och
Kastellholmen eller ft)r nationalstadsparken. Riksantikvarietimbetet GAÄ) åir

tillsynsmyndighet ftir byggnadsminnet Skepps- och Kastellholmen. ftaÄ har tidigare i
iirendet angivit att åimbetet inte kan ta stiillning till fiirslaget med mindre iin att bankarnas
bevarandevåirde utreds. Någon sådan utredning har inte gjorts.

Vidare kan man fråga sig varftir bortschaktandet av just dessa bankar skulle strida mot
bestiimmelsema fijr byggnadsminnesområdet niir jtimftirelsevis betydligt större schaktarbete,
inkl. språingning, nyligen har accepterats. I samband med arbetena ftir det Nya Moderna
Museet har, enligt uppgift, 70 000 kubikmeter jord och berg tagits bort. Arbetsgruppens
ftirslag innebtir att uppskattningsvis 700 kubikmeter jord skulle tas bort. Syftet med
borttagandet av utSllnadsmassorna i vattnet iir att återskapa naturviirden - inte att bebygga
området ytterligare. I frågan om Skeppsholmsbrons renovering, ombyggnad eller ersättande
har SFV och RAÅ varit av uppfattningen att det iir ftirenligt med bestiimmelserna ftir området
att ersätta en befintig bro in i området med en bredare bro, med dubbelt antal körbanor.
Bestiimmelsema ftirefaller vara i hög grad ofullkomliga, t.o.m. motverka sina syften, om de

tillåter den av SFV tidigare beslutade, nu reviderade, rivningen och nybyggnationen av
Skeppsholmsbron men omöjliggör Arbetsgruppens fi)rslag.

Arbetsgruppen avser att inhiimta ett juridiskt yttrande om ftirslaget iir forenligt med
bestiimmelserna for nationalstadsparken.

Nåir det gäller vågbrytningen innebiir Arbetsgruppens forslag att de äldsta delarna av
brobiinkarna, de niirmast land på respektiva sida av sundet, blir kvar. Viss vågbryning
kommer diirmed att finnas kvar. Den kommer att vara siirskilt effektiv ftir båtplatserna på

Kastellholmen, som niistan ffir ett oftiriindrat vågbrytningsskydd i ftirhållande till idag.

Båtplatserna närmast bron på Skeppsholmen får ftjrsåimrat s§dd mot vågor. Skyddet skulle
kunna ftjrbättras om en flik muddras bort invid nordöstra brof;istet. För övrigt finns en miingd
båtplatser, på Skeppsholmen, i övriga Stockholm och på andra platser utan vågbrytare.

Påståendet att brobankama ftir promenerande iir angeniimare (t.o.m. mycket
angeniimare) tin en "lång vindutsatt bro" är fel. En relativt sett lang bro som stryker över
vattnet mellan holmarna skulle betydligt höja upplevelsen av en promenad ut till
Kastellholmen. Med nuvarande utformning erhåller inte promenerande en kåinsla av att l2imna

Skeppsholmen ftir att gå vidare till ytterligare en ö. Kontakten med vattnet skulle forstiirkas
genom den ftireslagna låga, smala och ftir gående även transparenta bron. Enligt forslaget
skall vattenltan ses genom springorna mellan gångbanornas plankor. Antydan om att det
skulle blåsa mer på den foreslagna bron iin på nuvarande utfrllnader och bro saknar grund.

SFV:s uppfattning att Arbetsgruppens forslag skulle ha tillkommit mindre av omsorg
om Skeppsholmsmiljön, och mer ftir att se en större vattenyta i sundet iir missvisande.
Förslaget forstärker Skeppsholmens karaktär samtidigt som vattenytan ökar. Förändringarna
samverkar i lor niirmiljön och stadsbilden positiv riktning. Förslagets styrka ligger just i att
det dramatiserar och, om man så vill, romantiserar mötet mellan land, vatten och bro. Den
nuvarande ftirbindelsen har inte tillvaratagit och byggt vidare på landskapets karaktiir och
inneboende möjligheter. Den nuvarande forbindelsen kapslar in. Arbetsgruppens lorslag avser

att lorlösa platsens sjä1.

os/ 1997.10.13
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