
Kronologisk ftirteckning över viktigare händelser i ärendet/akten om Skeppsholmsbron
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1990-05-05 Inbjudan till arkitekttävling om ett nytt museeum på Skeppsholmen"
Skeppsholmsbrons låga kapacitet omnämns som en forutsättning i tavlingen.
Anges att bron skall bevaras och inte fär forändras samt att bron även i
fortsättningen skall utgöra enda tillfart till Skeppsholmen.
Stad sbyggnad snämnden go dkänner foresl agna riktlinj er for det fort satta
detaljplaneärendet (Moderna museet). Motbakgrund av holmens
fordonskänslighet ställer nämnden krav på noggran översyn av holmens
trafikflorsörjning. Anges vidare att den lilla bussen inte skall ersättas med en
större utan istället skall gå tätare.
Regeringen fastställer s§ddsforeskrifter och avgränsningar for det statliga
byggnadsminnet Skeppsholmen och Kastellholmen. I ssddsforeskrift erna
anges att " ... 180 (Skeppsholmsbron) inte fär rivas, flyttas eller till sitt yttre
byggas om eller på annat sätt .forändras. "
RAÅ meddelar SFV att ämbetet, med reservation for regeringens kommande
ställningstagande i frågan, med anledning av Korrosionsinstitutets utlåtande
godkänner rivningen av nuvarande Skeppsholmsbron. RAÄ meddelar att man
kommer att foreslå regeringen att ändra det statliga byggnadsminnet Skepps_
och Kastellholmen.
naa (feith Wijkkander, överantikvarie, Harald Sundelin, antikvarie)
tillskriver regeringen (Kulturdepartementet) och foreslår regeringen att jämka
s§ddsforskrift erna for Skepp sholmen och Kastellholmen.
Regeringen b eslutar att upphäva byggnad sminnesssddet for
Skeppsholmsbron.
Demonstrationer m.m. vid bron. på enskilt initiativ arrangeras ett
expertseminarium på KTH, en privatfinansierad utredning av brons status
görs, därefter gör brokonsult foretaget BeSt på eget intitiativ ett forslag till
ombyggnad och renovering av bron. Frågan bevakas intensivt av media bl.a.
tas frågan upp i 2 st. ledare i SvD och i en ledare i DN där bl.a. SFV kritiseras
hårt. Hot om ockupation av bron m.m. lorhalar rivningen.
Upphandlingssammanträde, Grus och Betong antas som entreprenör
Entreprenaden skall påborjas enligt avtal mellan SFV och Grus och Betong
SFV meddelar att den beslutade (och upphandlade) breddningen av bron inte
skall genomforas. I övriga beslut står SFV fast. Kommentar Indirekt tillstår
SFV att den beslutade breddningen av bron inte var forenlig med
bestämmelserna for nationalstadsparken, i vilken bron ligger.
S t adsbyggnad snämnden sammanträder forsta gången eft er semes tr arna.
Nämnden utfrirdar rivningsforbud for Skeppsholmsbron med vite om två
miljoner kronor, trots tveksamheter vad gäller nämndens befogenheter i
frågan.
SFV tillställer stadsbyggnadskontoret en teknisk beskrivning visande hur en
ombyggnad/renovering skall utforas. I och med detta har SFV ändrat beslutet
att riva Skeppsholmsbron. SFV:s forslag överenstämmer med BeSt:s fiorslag.
Riksantikvarieämbetet till styrker forslaget till renovering/forstärkning av bron
i huwdsak i enlighet med BeSt:s forslag. I yttrandet sägs att forslaget innebär
att bron åter kan foreslås som statligt byggnadsminne.
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Kronologisk ftirteckning över viktigare händelser i ärendet/akten om Skeppsholmsbron

Utförlig förteckning
Datum

L

L

1990-05-05

i991-03-xx

1993

1993-jan

1993-0t-25

t993-05-27

1993-1 1-04

1994-02-14

t994-43-21

1994-04-01

1994-06-16

Inbjudan till arkitekttävling. Skeppsholmsbrons låga kapacitet omnämns som
en förutsättning i tävlingen. Anges att bron skall bevaras och inte fär
forändras samt att bron även i fortsättningen skall utgöra enda tillfart till
Skeppsholmen.
Juryns överväganden och beslut. Anges att trafiksystemet på Skeppsholmen
kommer att vara oförändrat for gående, cyklar, bussar och bilar.
En mängd remissyttranden inkommer med synpunkter på museiplanerna, bl.a.
uttrycks stor oro for ökad bil- och busstrafik till och på Skeppsholmen.
Saknades i SFV:s åt Nätverket kopierade akt. VBB VIAK och Stockholms
Konsult januari 1993, kompletterad 1993-12-22 med rapport om
stålinspektion samt reviderat åtgärdsprogram.
Saknades i SFV:s åt Nätverket kopierade akt.VBB VIAK:s "koncept,'till ny
bro.
S t ad sbyggnad snämnd en godkanner foreslagna riktlinj er for det fortsatta
detaljplaneärendet (Moderna museet). Motbakgrund av holmens
fordonskänslighet ställer nämnden krav på noggran översyn av holmens
trafikforsörjning. Anges vidare att den lilla bussen inte skall ersättas med en
större utan istället skall gå tätare.
Regeringen fastställer s§ddsforeskrifter och avgränsningar for det statliga
byggnadsminnet S kepp sholmen o ch Kastellholmen. I s§ddsloreskrift erna
anges att " ...180 (Skeppsholmsbron) inte fär rivas, flyttas eller till sitt yttre
byggas om eller på annat sätt forändras."
Saknades i SFV:s åt Nätverket kopierade akt. utredning, VBB VIAK, två
alternativ ett nybyggnadsforslag ett
renoveringsforslag, anger att valet mellan dessa två är beroende av

investeringar och årskostnader for respektive alternativ
gemensamt (Moderna museet) nyttjande av pontonbro som behövs vid
en ombyggnad
värdet av att tillåta större lastern (bussar) på bron

Kammmentar: Atl bron är ett statligt byggnadsminne foreslås inte ingå som
en beslutsvariabel, SFV forefaller ha tagit forslaget till beslutskriterier till
sig.

Bilaga I till KM:s "PM angående om- och nybyggnad av bro till
Skeppsholmen", själva promemorian är dater ad 199 5 -02-06. Kommentar :
MärkliE att bilagan är daterad före KM fiitt något skrifligt i akten ingånde
uppdrag av SFV.
Saknades i SFV:s åt Natverket kopierade akt. SFV beställer utredning av KIvl
"Broförslaget skall redovisas så att de antikvariska kraven utifrån brons status

som byggnadsminnesmärke och de moderna brotekniska kraven sammanvägs.
Kommentar; Uppdraget strider mot s§ddsloreskrifterna for bron,
forutsättningarna lor arkitekttävlingen, lorutsättningarnafor detaljplanen
m.m.
Första KM protokollet. Anges att Skeppsholmsbron skall rivas (om och
nybyggas)
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Totalt hålls under perioden 5 st "KM-möten", dar olika aspekter på rivningen
om- och nybyggnaden diskuteras. Då och då tas det upp att bron är ett statligt
byggnadsminne.
Saknades i SFV:s åt Nätverket kopierade akt. SFV beställer utredning av
KM. "Framtagning av Skeppsholmsbrons bredd och tvärsektioner med hänsyn
till nuvarande trafik samt bedömd framtida trafik." I uppdraget ingår studier av
trafikmängd och trafikslag som trafikerar bron samt en bedömning av framtida
trafikutveckling.
SFV beställer en antikvarisk dokumentation av Skeppsholmsbron fore rivning
av antikvarie Thomas Billig.
RAÅ.s skrivelse till SFV med bl.a. antikvariska ställningstaganden. Den
övergripande målsättningen är (enligt nAal att den nuvarande bron skall
restaureras.
KM möte nr 6. Sundlin (RAÅ) överlämnar skrivelse 1gg4-11-28 med bl.a.
antikvariska ställningstagande. Mötet fortsätter däreft er att diskutera
utformning av en ny bro (!). Demontering och återinsättning av befintliga
tvärbalkar diskuterades. AB Mälarvarvet har gjort en uppskattning av
kostnaden till 1,6 miljoner kronor. Det påpekades att kostnaden är svår att
beräkna och kan komma att bli högre.
Saknades i SFV:s åt Nätverket kopierade akt. Bilaga 2 till pM angående om-
och nybyggnad av bro till Skeppsholmen, Trafik och parkeringsforhållanden.
Anges bl.a. att bron är ett problem lor Moderna Museets utökade verksamhet
och att turistbussar bör fr passera bron och parkera på on.
Saknades i SFV:s åt Nätverket kopierade akt. Brev från SFV till naÅ. t
brevet anges att bron bör breddas med hiinsyn till bl.a. byggandet av Moderna
Museet och Konsthögskolan. Till brevet fogas KM:s utredningar.
Beslut av Hans Humble att kostnadsramen flor Nordiska museet höjs med 2
Mkr till 28,2\,ÄW och kostnadsramen for Skeppsholmsbron sänks med 2
Mkr till 27,5}l4kr. (Rubricerade projekt finansieras med sysselsättningsmedel
275 \lkf, ) Det ursprungliga beslutet om kostnadsramen saknas alltjämt i
akten.
SFV (Humble) beställer skissutredning av KM om ny bro mellan Blasieholmen
och Skeppsholmen invid Nybroviken. Kommentar: 10 månader efter att
nationalstadsparken bildats beställer SFV en skiss på en ny bro i östligt läge
in i nationalstadsparken.
SFV beställer utredning av Korrosionsinstitutet. Rapporten skall enligt
beställningen vara klar fore 1995-11-24 Tidsåtgång for arbetet bedöms av
beställaren till ca. 3 dagar.
Korrosionsinstitutets rapport inkommer till SFV. Kommentar :
Korrosionsinstitutets rapport sammanfattar de brister och skador bron har och
avslutar med att ange de ångärder som krävs for att iståndsätta bron.
Skissuppdrag till LandSkapslaget om att ta fram skisser på ny bro i östligt
lage.

RAA lHarald Sundelin) PM om Skeppsholmsbron. PM:an sammanfattar
ärendet och utmynnar i "Riksantikvarieämbetet har nu, efter
Korrosionsinstitutets utlåtande, samt eft er överläggningar med
Statsbyggnadskontoret, beslutat att foreslå regeringen jämkning av statliga
byggnadsminnet Skepps- och Kastellholmen.
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SFV beställer av KM ett forfrågningsunderlag lor detaljprojektering for nya
Skeppshollmsbron och att ta fram en vattendåmstolsansokan.
Brev från SFV (Per Olof Karlström) till RAA dar SFV hemställer att fä
byggnadsminnet upphärt. I motiveringen hänvisas till Korrosionsinstitutets
utlåtande och tidigare undersökningar. En restaurering anses medöra alltfor
stora och osäkra kostnader samtidig som en så pass stor del av bron kommer
att ersättas med nya delar att det är att jämställa med nybyggnad. Kommentar:
I brevet ncimns inte att den nya bron avses bli 0,g meir b)edare cin den
gam.la, det srigs att den nya bron skoll bibehålla den gamla brons utseende.
RAÄ meddelar SFV att ämbetet, med reservation for Iegeringens kommande
ställningstagande i frågan, med anledning av Korrosionsinstitutets utlåtande
godkänner rivningen av nuvarande Skeppsholmsbron. RAA meddelar att man
kommer att föreslå regeringen att ändradet statliga byggnadsminnet Skepps_
och Kastellholmen. Kommentar: Vid denna tidpunh göi RA/iloryrraråi
ansp.råk på att få granska och godk)nna förslag till utförandi av- ny bro.
RAÅ:s brev cir urulertecknat av per Magnus Nilsson (avdelningschefl och
Harald Sundelin (förste antikvarie)
SFV skriver till Stadsbyggnadskontoret, Sven Lorentzi ochfrågar om
detaljplan krävs for en 0,9 meter bredare bro.Kommentar: Ibrevet
forekommer en mängd vilseledande och felaktiga uppgifter i beskrivningen av
ärendet.
SFV skriver till regeringen (Finansdepartementet) och begär forlängd
disposition av anslag for sysselsättningsskapande åtgardei. (Totalt f,ar anslaget
aviserats 290 Mkr.). "Tidplanen utgår från byggstart i oktober 1996 och
fiirdigställande decemb er 1997 . Kostnaden uppskattas till2g miljoner och
håller sig inom ursprunglig kostnadsram för upprustning."
Regeringen bifaller SFV:s framställning om forlangd disposition av anslag lor
sysselsättnings skapande åtgarder.
RAA (Keith Wijkkander, överantikvarie, Harald Sundelin) tillskriver
regeringen (Kulturdepartementet) och loreslår regeringen att jämka
s§ddsfloreskrifterna for Skeppsholmen och Kastellholmen. Kommentar: I
forslaget ingår även att områdesgränsen for byggnadsminnesområdet skall
flyttas, från att gå ut med Blasieholmen till att gäutmerd Skeppsholmen. på så
vis avhänder sig RAA ansvar för den nya brons utformning. Fbrslaget
lorefaller inte ha foregåtts av något skriftlig beslutsunderlag. En trolig
orsaken till forslaget att RAÄ motsatt sig en bredare, tvåfilig bro in i
byggnadsminnesområdet, men att RAA blivit ,'ombett,' av
Kulturdepartementet att inte ta strid i frågan.
Skrivelse från Stadsbyggnadskontoret (handläggare Arne Fredlund,
undertecknat av Sven Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör) där kontoret tar upp
flera frågor och bl.a. gör bedomningen att breddningen av Skeppsholmsbron
med endast 90 centimeter inte kräver en detaljplan. När det tidigare talats om
en breddning om mellan 1,40 till 1,80 meter ansåg Stadsbyggnadskontoret att
det skulle kräva deraljplan.
Vattendom meddelas
Regeringen beslutar att upphäva byggnadsminnesssddet for
Skeppsholmsbron.
Anbudsinfordran, datum enligt uppgift i SFV:s anbudsforteckning
Anbudstidens utgångsdatum. 9 stycken anbud inkommer
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Upphandlingssammanträde, Grus och Betong antas som entreprenör
Stockholms stadsbyggnadsnämd avslår en rivningslovsansökan som
"Nätverket" låtit inlämna till nämnden. Avslaget åtfoljs av ett skarpt formulerat
brev från Stadsbyggnadsborgarrådet till SFV dar denne i fråga satier beslutet
att riva bron.
Entreprenaden skall påborjas enligt avtal mellan SFV och Grus och Betong
SFV meddelar att den beslutade och upphandlade breddningen av bron inte
skall genomforas. Kommentar Indirekt tillstår SFV att den beslutade
breddningen av bron inte var forenlig med bestämmelserna for
nationalstadsparken, i vilken bron ligger. Att breddningen troligen var
lagstridig hade påtalats av advokat per Björkman vid ett flertal tillfiillen under
vären 7997.
Seminarium om Skeppsholmsbron arrangerat av KTH, sektionen for teknik_
och vetenskapshistoria. Kommentqr: Kritik mot handläggning, tekniska
utredningar och forslaget till ny bro framfordes.
Privatfinansierad besiktning av bron genomfors. Banverket och
Byggnadsminnesbyrån genomfor besiktningen.
Kommentar,l.' Banverket och Nätverket överenskom muntligen om att
Banverkets expert skulle genomfora en besiktning av Skeppsholmsbron. Efter
att SFV:s Richard Johansson ffitt detta klart for sig kontaktade han Banverkets
ansvarige Håkan Kellner. Kellner meddelade då Nätverket att Banverket inte
längre avsåg att genomfora någon besiktning. Den brutna överenskommelsen
floranledde samtal mellan undertecknad och Richard Johansson, varvid det bl.a.
redogjordes for att allmänheten troligen skulle uppfatta Banverkets ändrade
beslut som ett resultat av påtryckningar från SFV. Dessa samtal ledde till att
Banverket ändrade sig igen - även denna gång efter ett samtal mellan
Johansson och Kellner och Banverket beslutade fullfolja överenskommelsen.
Kommentar 2. SFV beslutade ta bort avspärrningarna från bron, som
upprättats som en forberedelse for rivningen, efter att Nätverket hotat att inta
bron.
Kommentar 3. Troligen räddade besiktningen bron från att bli riven. Genom
besiktningen vanns anstånd med rivningen, först fram tills dess att
besiktningsrapporterna var klara, sedan, tack vare semestrar och genom att
Nätverket och Stolta Stad fick Vattenfestivalen att kräva att bron skulle hållas
öppen under festivalen. Genom dessa forskjutningar hann
Stad sbyggnadsnämnd sammanträda eft er semestern vavid rivningsforbud med
vite utflordades.
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L997-07-09 Banverkets och Byggnadsminnesbyråns utredningar presenteras. Efter diverse
reservationer om besiktningens/undersökningens begränsningar sammanfattar
Banverket: "Dessutom bedömer vi möjligheterna som ytterst små att kunna
restaurera bron genom reparation och utbyte av vissa delar for att ha den i
drift med erforde r li g trafi klast.,, Min kursivering.

Kommentar: På forfrågan till Banverket om vad som avses med erforderlig last anger verket,
efter att ha bett att fä ringa upp och återkomma med ett svar, att med erfoiderlig trafiklast
avses "sådan trafiklast som normalt kan forväntas vid ett sådant ställe." Skeppsholmsbron blev
statliE byggnadsminne med en viss angiven bärkraft. Trots detta har ingen utiedning bedömt
möjligheterna att, genom renovering, iståndsätta bron till denna bärkraft. I utredningsmaterialet
är det helt tyst om möjligheterna att renovera bron till den kapacitet bron hade då den fick sitt
s§dd. Genom att SFV, utan att öppet redovisa det, hojt sitt irnktionskrav på det ssddade
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byggnadsverket utöver den funktion den klassats for då regeringen beslutade att ge

byggnadsverkets det starkaste s§dd som finns for byggnader i Sverige kan Banverket

konstatera att bron inte genom renovering kan behållas i drift. Det är anmärkningsvärt att

Riksantikvarieämbetet accepterat, alternatilt inte uppmärksammat, att det är mot ett oklart

funktionskrav som det påstås att bron inte kan renoveras. Om ett forändrat funktionskrav, som

en skyddad byggnad inte kan uppfrlla genom renovering, anses utgöra en grund for hävande av

byggnadsminness§ddet blir detta s§dd i princip verkningslöst.
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Företaget Betong- och stålkonstruktioner (BeSt) läser i media om

Banverkets rapport och att SFV tar den till intäkt for att deras bedÖmning

varit den rätta och att planerna på att riva bron nu skall genomforas. BeSt tar

del av utredningarna och genomfor egen besiktning m.m. BeSt tar fram en

metod och plan för hur huvuddelen av den befintliga bron skall kunna bevaras.

Metoden innebär i princip att den nuvarande körbanan tas bort och att en

"ny bro" byggs inne i bron. Metoden innebär att brons konstruktion delvis

förstörs, men att huvuddelen av materialet i bron bibehålls. Gångbanorna blir
kvar, renoverade med ursprunglig konstruktion. Förslaget innebär att bron kan

ges den barkraft som önskas. Metoden är billigare än SFV:s foreslagna rivning

och nybyggnation.
Trots BeSt väldokumenterade losning som sprids till bl.a. Stockholms stad,

Riksantikvarieämbetet och kulturdepartementet samt media vidhåller SFV att

Skeppsholmsbron skall rivas och en ny bro skall byggas.

Riksantikvarieämbetet ingriper, som det forefaller, inte alls, trots flera
påstötningar.
Efter mycket hårda forhandlingar mellan Stolta Stad och SFV, varvid BeSt var

närvarande, erhålls ytterligare ca. två veckors anstånd med rivningen (tills efter

Vattenfestivalen som hade stora iurangemang på Skeppsholmen)

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder forsta gången eft er semestrarna.

Nämnden utf;irdar rivningsforbud for Skeppsholmsbron med vite om två
miljoner konor, trots tveksamheter vad gäller nämndens befogenheter i
frågan.
SFV tillställer stadsbyggnadskontoret en teknisk beskrivning visande hur en

ombyggnad/renovering skall utforas. I och med detta har SFV ändrat beslutet

att riva Skeppsholmsbron. SFV:s forslag överenstämmer i stort med det

lorslag BeSt tagit fram.
Riksantikvarieämbetet tillstyrker (nu) forslaget till renovering/forstärkning av

bron i huvudsak i enlighet med BeSt:s forslag. I yttrandet sägs att forslaget

innebär att bron åter kan foreslås som statligt byggnadsminne.

Riksantikvarieämbetets nye handläggare (Mille Törnblom) redogör i vad som

lorefaller vara en internpromemoria for att han anser att det alltjämt inte är

klarlagt huruvida Skeppsholmsbron genom en antikvarisk renovering gät att

iståndsätta till den kapacitet bron hade då den blev forklarad som statligt

byggnadsminne. Promemorian förefaller inte leda till någon ytterligare

utredning eller åtgard från Riksantikvarieämb etet. Komme ntar :

Riksantikvarieämbetet florefaller acceptera att stora delar av brons unika

konstruktion tas bort, och att den kvarvarande bron delvis blir en kuliss utan

att veta om det är nödvändigt, alternativt utan att öppet redogjÖra for att det

är nyakrav på brons fuktion som gör att ett kraftigt ingrepp skall tillåtas.

Arbete med att renovera./forstärka bron i huvudsak enligt BeSt:s lorslag inleds'

1997-07-29
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Tre fel regeringen har begått när beslut fattades om att jämka
s kyddsföreskrifterna för det statl i ga byg gnadsm i n net Skeppsholmsbron

1. Jämkningen av s§ddsfiireskrifterna avsågs fiiljas av lagstridiga åtgärder
Av det föreliggande beslutsunderlaget framgar att under förutsättning att
Riksantikvarieiimbetets (RAÄ) begilran om jiimkning av skyddsforeskrifterna for
Skeppsholmsbron skulle tillmötesgås av regeringen, skulle bron rivas och ersättas med en ny,
bredare bro. Den nya bron skulle ha två körbanor. Den "gamia bron" har sedan början på
1980-talet endast haft en körbana. Att bron vid bifall av RAÅ:s begiiran skulle breddas
framgar med all önskviird tydlighet bl.a. av en ingiven handling från "Skönhetsrådet" som
tillställdes regeringen inför beslutet.

Skeppshoimsbron ligger i nationalstadsparken. Att i en sådan park bygga en bredare bro
med dubbelt antal körbanor strider mot 3 kap. 7 § naturresurslagen (1988:12). Regeringens
beslut i äirendet gällde jämkningen (hävandet) av skyddsföreskrifterna ftr det statliga
byggnadsminnet Skeppsholmsbron. Regeringen fattade ett beslut som den var informerad om
skulle komma att ftiljas av vissa myndighetsåtgZirder. Dessa åtg?irder, breddningen av bron
och det ökade antalet körbanor, var lagstridiga. Det åvilade regeringen att granska att
åtminstone de i beslutsunderlaget angivna foljderna av att häva skyddsft)reskrifterna inte stred
mot lagen.

2. Beslutsunderlaget uppfyller inte regeringsformens beredningskrav (7 kap.2 § Rtr)
Det underlag som RA{ tiliställt regeringen infor beslutet att jämka skyddsföreskrifterna åir

otillräkligt för ett sådant betydelsefullt beslut. I skriveisen 1996-06-28, vari RAÄ begiir att
regeringen skall jiimka skyddsforskriftema ftir Skeppsholmsbron, anger RA"q. Ut.a. foljande.
"...SFV har, utifrån Korrosionsinstitutet utredning, gjort den bedömningen att bibehållandet
av den gamla fackverksbron medfor alltfor stora olägenheter och kostnader, samtidigt som
vitala delar blir nykonstruktioner." Detta 2ir de enda motiv till begäran som RAli anger. Det 2ir

anmärkningsviirt att RAÄ inte specificerar vari de alltför stora olägenheterna och kostnaderna

består. Det fanns vid tidpunkten för regeringens beslut inga kostnadsber2ikningar hos RAÄ,
elier i Statens fastighetsverks (SFV) akt i tirendet. Uttrycket "alltft)r stora olägenheter och
kostnader" iir hZimtat ur Förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen. Syfte med
forordningen torde bl.a. vara att ansvarig myndighet skall fylla begreppen "alltfor stora
olägenheter och kostnader" med innehåll i den mycket ovanliga situation niir myndigheten
föreslar att byggnadsminnesskyddet för en byggnad skall hävas. Niir myndigheten underlåter
att ange vari de alltfcir stora olägenhetema och kostnaderna består skall regeringen kräva att få
besked i dessa avseenden. Av 7 kap. 2 § RF foljer att i beredningen av ett regeringsiirende
ingår bl.a. att skaffa in behövliga upplysningar och yttranden. Att ett departement skall se till
att departementsrirendena blir beredda som deras beskaffenhet kräver följer också av allmiirrna
förvaltningsrättsli ga principer.

I sammanhanget bör det påpekas att Korrosionsinstitutets utredning, som RAÄ hzinvisar

till - bl.a. anger de åtgåirder som bedömdes vara nödvändiga för att renovera bron. Institutet
ansåg sålunda att bron kunde renoveras. Utredningen bifogades inte RAÄ:s skrivelse.

3. Uppgifter och sakfiirhållande tyder på att det ftirekommit "ministerstyre"
RAÄ föreslar för regeringen dels att skyddsföreskrifterna för Skeppsholmsbron skall jiimkas,

dels att områdesgränsen for byggnadsminnesområdet Skepps- och Kastellholmen skall ändras.

Det senare iir på intet sätt nödvändigt for att riva den gamla bron och bygga en ny.
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Områdesgrtinsen iir betydligt äldre åtn byggnadsminnesförklaringen av Skeppsholmsbron och
det finns flera byggnader innanfor områdesgriinsen som inte iir byggnadsminnesskyddade.
Genom att foreslå att områdesgriinsen skulle iindras så att den i stället ft)r att löpa utmed
Blasieholmskajen löper utmed Skeppsholmskajen frånhiinde sig RAÄ i princip helt ansvaret

for den nya brons utformning. Beslutet har enligt uppgift föregåtts av diskussioner diir RAÄ
deklarerat att myndigheten motsatte sig att den nya bron skulle bli bredare och Wåfilig, något
som SFV hade begåirt. Kulturdepartementet uppges ha instrueral p-,qrzi att foreslå en iindring
av områdesgråinsen så att RAÅ inte skulle behöva eller kunna ta strid om den nya brons
utformning. På detta sätt undveks en konflikt mellan RAÄ och SFV samtidigt som
kulturdepartementets beslutsfattande roll hemli ghöll s.

Uppgifter i Expressen fran RAÄ:s handläggare Harald Sundelin styrker vad som hiir
beskrivits. Att frågan om iindring av områdesgriinsen var kiinslig framgår också av att den inte
nåimns i något underlag, varken hos RAÄ, SFV eller regeringen. Förslaget dyker upp som en

ftirdigberedd fråga i RAÄ:s skrivelse till regeringen1996-06-28.

Troliga orsaker till de fel som begåtts i ärendet
Statens konstmuseer och Byggnadsstyrelsen erhöll byggnadslov for det Nya Moderna Museet
och Arkitekturrnuseum ftirst efter utförliga diskussioner om den framtida trafiksituationen till
och fran samt på Skeppsholmen. Kommunen var noggrann med att ange att biltrafiken till ön

trots exploateringen inte skulle få öka. Såväl Byggnadsstyrelsen som kommunen uppgav att
Skeppsholmsbrons begråinsade kapacitet var en form av garant för att trafiken inte skulle
kunna bli alltför störande för miljön på holmarna efter att de nya museerna f;irdigställts.
Vidare beslutades att antalet parkeringsplatser på Skeppsholmen skulle begriinsas. Dessutom
angavs att "minibusen" 65 skulle fortsätta att trafikera Skeppsholmen, men med tätare turer -
detta i stället ftjr att frjrstiirka bron så som bl.a. SL begiirt. Ca. en månad efter att bygglovet för
den nya museibyggnaderna vunnit laga kraft är 1994 och mindre iin sex månader efter att
regeringen är 1993 fastställt skyddsförskrifterna for Skeppsholmsbron börjar
Byggnadsstyrelsens efterträdare, Statens fastighetsverk (SFV), attlätautreda den framtida
trafiksituationen på ön. Skeppsholmsbrons begränsade kapacitet framställs nu som ett
problem. I dessa utredningar respekteras inte den biirkraft m.m. som Skeppsholmsbron
klassats ftjr i samband med att bron blev statligt byggnadsminne är 1993. Högre l«av ställs på

brons btirkraft, krav som bron inte kan uppfylla med mindre iin att bron måste byggas om. En
sådan ombyggnad skulle enligt RAÄ medföra att bron förvanskas på ett sådant sätt att dess

kultur- och teknikhistoriska vtirde ginge forlorat. Det är anmiirkningsvärt att RAÅ utan vidare
diskussion eller i frågasättande accepterade det höjda biirighetskravet på bron. Om
Skeppsholmsbron uppfyllt moderna norrner forfaller behovet av aff. byggnadsminnesskydda
bron begriinsat. Omviint forefaller viirdet av byggnadsminnesskydet begriinsat om skyddet kan
upphävas med motiveringen att byggnaden inte uppfyller moderna norner.

Sammanfattningsvis synes det som om bron blev statligt byggnadsminne är 1994 bl.a. för
att "lugna" Stockholms stad och en orolig opinion inför beslutet om att bygga två stora

museibyggnader i den känsliga miljön. Efter att bygglov för de nya museema erhållits
framställs det felaktigt som om byggnadsminnet inte går att bibehålla och att regeringen
därför bör upphäva byggnadsminnesskyddet. Att påståendet är felaktigt eller åtminstone inte

iir belagt framgar av Korrosionsinstitutets utredning, av Banverketsutredning, av en PM
förfauat av RAÅ:s handläggare w.2 i iirendet samt av det faktum att Skeppsholmsbron nu

förstiirks, renoveras och till största delen bevaras. Den nu pågående ombyggnaden och
renoveringen medfor enligt vad RAÄ uppgivit för Stockholms stad att Skeppsholmsbron ånyo

kan foreslås som statligt byggnadsminne! Vad som är belagt är att det var omöjligt att
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renovera (utan att bygga om) Skeppsholmsbron så att dbn fick den högre beirkraft och större
bredd som SFV och Statens konstmuseer ville att bron skulle ha - en biirkraft och bredd de

inftir beslutet om attbygga det nya museet uppgivit inte var erforderlig for den utökade
verksamheten.

Av allt att döma har regeringen (Kulturdepartementet) kiint till den konflikt som forelåg
mellan de intressen som ItAÄ hade att bevaka och de intressen som Statens konstmuseer och
SFV ansåg sig ha. Samtidi$ var det, mot bakgrund av vad som uttalats av Statens
konstmuseer och SFV, i samband med att byggnadslov for de nya byggnaderna på
Skeppsholmen söktes, problematiskt att redovisa den egentliga orsaken till varftr de ville riva
den byggnadsminnesskyddade bron. Då hade de vara tvugna att redovisa att de iindrat
uppfattning om erforderligt vägnät till och fran holmen. I stället för att låta den
intressekonflikt som fanns komma i öppen dager och lyftas upp i beslutshierarkin for att till
slut avgöras av den politiskt ansvariga - i detta fall kulturministern som ftjredragande inför
regeringen - har myndigheterna och kulturdepartementet rådslagit om hur åirendet borde
hanteras. Efter att iirendet på detta informella sätt avgjorts har den formella beslutsprocessen
genomftirts. Detta ftirfarande forkiarar det i sak felaktiga beslutet, det undermåliga
beslutsunderlaget, den iindrade griinsdragningen för byggnadsminnesområdet och RAÅ:s även
i övrigt tillsynes obegripliga handlande.

1998-03-20
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