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Stadsbyggnadsniimnden har den 24 a1r:rl1997 behandlat en ansökan om rivninplov flor

bron ingiven av Ctristian Callert. Ansölen har redovisats av stadsbyggnadskontoret
genom tjrinstedlårtande av den 16 april 1997. Ntimnden beslöt awisa ansökan, rnen giorde

ocksa ett tfitalande.

Synpilder

Kontoret bör gora samma bedömning som framgår av stadsbyggnadskontorets tjiinsteu-
låtande, niinrligen att rivning och nybyggnad av Skeppsholmsbron inte kan urderkastas

någon betrandting enli$ plan- och bygglagens regler om rivninp- och bygglov. Den
meddelade vattendome,n tsgör dåirnred tillrticklig gund for att genomfora ftimyelsen

Crenomforda Uredningar tlar visat att den befintliga bron tir i sådant skick att den inte kan

r€pare,ras. Bron har visserligsn ft,rstii*ts och u:dertållits vid olika tidpwrkta. Det finns

enrettertia i överbyggnadens korstuktion rned nitade fackverlsforband och livplåtar så

allvarliga rostangrepp att de inte rimligen kan reparera.s.

I-h tafiksynpurkt bör Skeppsholmsbron breddas så att det finns utr5mme frr två nrotik-
tade kOrfält 

-ocn 
wa d"g--o.f, cykelbanor. Föf tafihniljön innetråir ftimyelsen 9n $4v51ar

ftirtriittring nåir belrovet äv signalregtoing tpphör. Någon anledning att befara ökad trafik
funs latappast. Trafikrniingderna beror visserlige,n av SSkepps- och

Kastellho-ln:arna nren låir i-ftrsta hand åindock bestiimrnas av vilka tafil<reglerarde
åtgtirder som från tid till aruum vidtas på trolmarna '"

tv&d tuinsyn till stadsbilden irurcb& fomyelsen av Skeppsholmsbron inga ftidindringar.

Brons ffformning har dishfferats rrcd rit§antikvarieåimbetet och stadsmuseet.

Ett bevarande av de,n befintlig brron skulle endast kunna motiveras av strikt antilcvariska

skiil. Dessa skall ö vägas mot den tafilonåissiga ftirt*ittringen och ftirdelama rned hiinsyn

till drift och underhåll. Difiill komrner, i den mån ett berarande överhrnnd taget åir

realistiskt, en ekonomisk jlimftiretse mellan alternativen bevarade och rivning/nybyggnad-
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Statens fastighesverk trar giort ftrberedelser ftir att ersätta den befintliga Skeppsholrns-

bron med e,nlikadan 90 cm brodare bro. Fastiglretsvoket giorde vederbörlig ansökan hos

vattendomstolen den 25 september 1996 och dom nreddelades den 10 jaruari 1D7.
Vattendomstolen ltimnade ö verket tillstard att dels riva trt den befintliga perrnanenta

bron, dels i samma läge anlägga en ny bro. Kontoret lämnade i vattenmålet nredgivande

till staten att ta i anspråk erfordoli$ vattenområde for rivninp- och nybyggnadsforetaget.

Förburdet ftir Ekoparken och Nätverket for Skeppsholrrsbrons bevarande har i en

skrivelse den 9 april 1997 vadjat till stadsbyggnadsn imnden och gatu- och fastighets-
niimnden att göra vad som står i ruimndemas makt frr at ett eventuellt beslut om att riva
Skeppsholmsbron blir ftirenral ftir en kitisk prövning även av kommunen
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En til«rande fomyelse skedde av den kommtrnen tillhöriga Qtrrgårdsbron 1977. Den revs

då i sin helhet och åtenrypbyggdes genom phrkontorets forsorg nred samrna rtseende och

med återanvändning av de gamla rfrsmyckningsdetaljsrna En aman lil$ande fomyelse

skedde 1994 db genom gatu- och fastigfutskontorets forsorg Iängholmsbronreys och

ersattes med en ny någpi breddad tro som liknar den tidigare bron Catu- och fastighets-

niimnden beslöt om ftimyelse av Iårglrclmsbron den 15 rnars 1994.

Sammanatmingvis kan konstateras

att någon forfattrringsenlig prövning enlig PBL av fragan om rivning inte kan

att det åir tafiktekniskt och ekonomiskt lämpli$ att riva den befintliga b,ron och

ersätta den med en likadan, låt vara 90 cm bredare bro.

tlallgren

vidi:

Cxiran Craltm

Bilägges Skrivelse 1997-C,/+09

SBK tjtin$eulåtande 1997 -04.ls
SBN protokoll1997-M24, korcept till trtdrag
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Förbundet ftir Ekoparken

Nätverket ftir Skeppsholmsbrons bevarande
c/o Niklas Carlsund
Tulegatan 20
113 53 Stockholm
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Stockholms Stadsbyggnadsnämnd

Stockholms Gatu- och f,'astighetsnämnd

För kännedom: Ingemar Ingevik, Bertil Karlberg och Annika Billström

Stockholm 9 april1997

Skeppsholmsbron

Regeringen beslutade den 20 februari 1997 attupphäva byggnadsminness§ddet av

Skeppsholmsbron i Stockholm. Enligt vad som ftirefaller vara bl.a. Stadsbyggnadskontorets

uppfattning skulle det dåirmed vara upp till Statens Fastighetsverk (SFV) att själv besluta om

rivning av den nuvarande bron och utformning av den nya bron. SFV har redan ätt in anbud

på arbetet med att riva den befintliga bron och attbyggaen ny bro. Den nya bron skall vara

90 centimeter bredare och ha två körbanor, till skillnad frfui den nuvarande bron som har en

körbana. Vidare skall den nya bron vara en modern betong- & stålkonstruktion som i

efterhand kläs in i sten m.m. så att den kommer att likna den nuvarande tä-, sten och

smidesjåirnbron.

I det beslutsunderlag som Riksantikvarieiimbetet tillsfiillde regeringen i samband med att

iimbetet ftireslog att regeringen skulle upphäva byggnadsminness§ddet ftir

Skeppsholmsbron motiverades ftirslaget med att ett bibehållande av den gamla bron skulle

medftira alltftir stora kostnader och olägenheter i övrigt. Eftersom SFV numera hävdar att

Skeppsholmsbron av tekniska skät inte går att rädda kan det behöva påpekas att i underlaget

till regeringens beslut om hävandet av byggnadsminness§ddet framgår det inte att en

renovering av bron skulle vara tekniskt ogenomftirbar. Påståendet motsiigs tviirtom i den

utredning SFV bestiillt av Korrosionsinstitutet (1995-11-22).I utedningen ger

Korrosionsinstitutet rekommendationer ftir vad som krävs för att restaurera bron med

bibehållande av nuvarande balkar och fackverk och ges ett långvarigt rosts§dd.
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Ett minimi krav vad gåiller ett beslutsunderlag i frågan om Skeppsholmsbron bör rivas tu att

*f3stsUlla 
eventuella merkostnader av att renovera bron i ftirhållande till att riva den och

bygga en ny. Dessutom, och mer relevant utifrån kommunens perspektiv, är aff uteda

Eafiksituationen på holmarna dels i fallet med en renoverad gammal bro resp. i fallet med en

ny tvåfilig bro. Vad vi erfarit iir anledningen till att SFV vill ha en två filigbro att man vill

undvika köbildning vid brofristena. Enligt vfu uppfauning b{ir detta mål istiillet nås genom

att Skepps- och Kastellholmen stiings av ftir privatbilism, med undantag ftir på öarna boende

och yrkesverksamma personer. Istiillet ftir att öka bilismen på Skepps- och Kastellholmen

txir den begriinsas vilket sker automatiskt med en smal bro.

Kommunen har ett ansvar att nu, innan Skeppsholmsbron evenfuellt rivs, se över den

framtida trafiksituationen på Skepps- och Kastellholmen. I syfte att få den tid som krtivs ftir

att göra dessa utredningar bör kommunen utnyttja den möjlighet kommunen har att besluta

att rivningslov skall krävas ftir att riva byggnader även om det giiller byggnader som inte

kräver bygglov ftir att uppftiras. (8 kap 8 § plan- och bygglagen). Eftersom kommunen har

denna möjlighet att tillsvidare uppskjuta rivningen av Skeppsholmsbron blir kommunen

(del)ansvarig ftir att bron rivs om staden inte utnyttjar den möjlighet som finns.

Ytterligare en aspekt som inte alls ftirefaller ha blivit ftiremålftir granskning i detta tirende

åir huruvida beslutet att riva bron och ersätta den med en ny bredare och wå filigbro tir

ftirenligt med naturresurslagens bestiimmelser ftir nationalstadsparker. Skepps- och

Kastellholmen ingår i nationalstadsparken Utlriksdal-Haga-Brunsviken-Djurgården.

Undertecknade organisationer vädjar nu till stadsbyggrradsniimnden och gatu- &

fastighetsnåimnden att nåimnderna gör vad som står i er makt ftir att ett eventuellt beslut om

att riva Skeppsholmsbron blir ftiremål ftir en lritisk prövning även av kommunen. Det iir

tots allt främst Stockholms innevånare som berörs av beslutet att riva det f.d.

byggnadsminnet - Stockholms nåist äldsta bro, den i år 136 åriga - Skeppsholmsbron.

*1
Niklas Carlsund
Nätverket för Skeppsholmsbrons bevarande

Richard Murray
Förbundet ftir Ekoparken

Bilaga: "Flygblad" Bevara Skeppsholmsbron - Rädda Skeppsholmen
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Bevara Skeppsholmsbron - Rädda Skeppsholmen
Kort om Skeppsholmsbron
Skeppsholmsbron öppnades for trafik år 1861, konstruktörer var G. de Geer och O. E.
Carlsund. Motala verkstad tillverkade brons jarnkonstruhion. Skeppsholmsbron var den forsta
bro i Stockholm och en av de ftirsta i Sverige som byggdes i valsat smidesjärn. Ädre jiirnbroar
var vanligen av giutjiirn. Senare byggda 'Järnbroar" i staden byggdes i det då nya materialet
ståI, t.ex. Vasabron (1875-1878). Skeppsholmsbrons teknikhistoriska betydelse liksom
stadsbildsmässiga aspekter har legat till grund for byggnadsminnesforklaringen av bron. I
s§ddsforeskrifterna anges att Skeppsholmsbron inte fiir rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas
om eller på annat sätt forändras.

Skeppsholmsbron är efter Norrbro Stockholms åildsta bevarade bro och den enda
kvawarande av Stockholms broar i smidesjiirn.

Vad seigs inte?
I de handlingar som RAÄ tillsttillt Kulturdepartementet nämns inte att en av orsakerna till att
riva bron iir att SFV och museerna på Skeppsholmen önskar sig en bro med två kööanor for
motorfordon ut till holmen. Den nuvarande bron har en koÖana. Vidare nämns inte att SFV
och museerna vill ha en bro som klarar större belastningar åin den nuvarande, bl.a. for att stora
turistbussar skall kunna köras ut till ön. Dessa wå önskemål torde vara de huvudsakliga
anledningarna till att SFV inte vill kosta på en renovering av den befintliga bron - en sådan är

tekniskt fullt möjlig. Vidare nämner varken RAÅ eller SFV att den nya bron, for att kunna bli
tvåfilig kommer aff vara bredare än den befintliga och att utrymmet for gång- och cykelbanor
kommer att minska.

Att planerna på kulturmordet kunnat gå så långt beror troligen på att en "ohelig allians"

ingåtts mellan kulturintressen och fastighetsägarintressen. Mellan den stora hyresgästen på

holmen, Statens Konstmuseer m.fl. närliggande institutioner och fastighetsägaren Statens

Fastighetsverk. Museifolket iir rädda for att ffi låga besökssiffror om inte trafikkapaciteten till
holmen ökas. Fastighetsverket vill ha en ny kraftigare bro så billiS som möjligt.

Det är mycket anmärkningsvärt att det är så enkelt att göra sig av med ett statligt
byggnadsminne, det starkaste s§dd en byggnad kan fii i Sverige. Ingenstans i det underlag
som tillställts regeringen framgår vilka "olägenheterna" med att bevara bron är eller vad

kostnaden for att bevara den beräknas till. Av allt att döma utgörs den icke angivna

"olägenheten" främst av den lägre transport kapacitet den befintliga bron även i renoverat skick

kommer att ha relativt SFV:s foreslagna wåfiliga betongbro.

Varför skall Skeppsholmsbron rivas och ersättas av en ny bro?
De tta sciger Ri l<santilcvarietimbetet
I det beslutsunderlag som Riksantikvarieiimbetet (RAÅ) tillsttillt regeringen i samband med att
RAÅ foreslog att regeringen skulle upphäva byggnadsminnesforklaringen anges att for att
kunna reparera bron måste den demonteras och samtliga nitforband och spalter måste tas i sär.

Skadorna bedöms vara så stora att omfattande byten av balkar, fackverk och forband måste
göras. Statens Fastighetsverk (SFV) som forvaltar Skeppsholmsbron har utifran utredningen
om vad som krävs lor att bevara bron bedömt att bibehälandet av den gamla fackverksbron
"medför alltfor stora olägenheter och kostnader, samtidig som vitala delar blir
nykonstruktioner". SFV har därFor hemställt hos RAÄ att fä byggnadsminness§ddet for
Skeppsholmsbron upphävt och att fä riva bron.

Enligt Riksantilcvarieämbetet avser SFV attbygga en ny bro med modern konstruktion
men med bibehåIlande av den ganrla brons utseende. fteÅ nnner att befintlig bro bör fii rivas
och foreslår att regeringen upphäver byggnadsminnesforklaringen av bron.

Regeringen beslutade den 20 februari 1997 att som det heter "jämka
s§ddsforeskrifterna" for Skeppsholmsbron. Därmed kan SFV riva bron.
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Varför bör Skeppsholmsbron bevaras?
Det finns i Sverige en for kulturvården olycklig tradition att riva äldre byggnader när dessa inte
uppfyller de tekniska krav som vår tid och vår lcultur anses stiilla. Bl.a. ftir att ftr eftervåirlden
bevara siirskilt intressanta och ur olika aspekter betydelsefulla byggnader har ninstitutet"

statligt byggnadsminne inrättats. Statliga byggnadsminnen fiir inte rivas.
Ytterligare ett argument mot att riva bron är att dess ersättare i viss mening kommer att

vara en "fuskbro", en modern betongbro med påhtingda dekorationer for att likna den
nuvarande. Vi skulle oåterkalligen göra oss av med ett unikt och levande teknikhistoriskt
monument och ersätta det med en åsad. Nvs bron kommer fusket forhoppningsvis inte att
vara visuellt alltör påtagli5, men for varje intresserad Stockholmare kommer fusket att
kännas.

Om det hade varit nödvtindigt att riva Skeppsholmsbron och ersätta den med en ny
skulle det ha funnits wå hederliga alternativ. Man skulle antingen bygga en så exakt kopia som
mojligt av den gamla bron, dvs. en ny bro byggd med den ursprungligen anvåinda teknikerg
eller så skulle man välja att bygga en ny bro med modern teknik som öppet redovisar vad den
är for nagot. SFV vtiljer istiillet ett tredje och ohederligt alternativ. SFVplanerar att ersätta den
gamla'bron med en modern konstruktion som i efterhand skall kltis ut så att bron i möjligaste
mån fiir sin foregångares utseende. Genomfors SFV:s forslag kommer en lögn att inta
Stockholms kanske mest centrala plats. För att ffi riva Stockholms näst åildsta bro, vars
konstuktion tir unik i Sverigg och for att ffi bygga en forljugen ny bro sprider SFV det
felaktiga påståendet att den befintliga bron inte går att rädda. Bevarandet av Skeppsholmsbron
är en fråga om vilja och ev. en fråga om pengar, inte en fråga om vad som är tekniskt möjligt.

Den nuvarande bron i renoverat skick skulle vara en tillgang for Skeppsholmen och
dess museer. Förutom att bron skulle vara en attraktion i sig skulle den även utgöra ett nålsöga
som skiljer Skeppsholmen från stenstaden. Genom sin litenhet, sin 180O-talsskala markerar
bron en gräns. Den nuvarande bron tvingar museibesökarna att växla tempo. Bron kan
dfigenom avisera, foöereda och göra sinnena mottagliga for konstupplevelser.

Varför innebär en rivning av Skeppsholmsbron ett hot mot Skeppsholmen?
Den nya bron skall vara tvåfilig och kunna btira tyngre laster än den nuvarandq dvs. ha högre
trafikkapacitet tin den befintliga bron. Genom att uppmuntra/trtinvisa besökarna till att ta bil till
Skeppsholmen kommer naturligtvis många att göra det. Parkeringsproblem kan frrutses uppstå
på holmen och en av öns verkliga kvalit6er, dess blandning av stadspark och skiirgårdslandskap
sl«rlle minska. För att vårt livsrum skall vara rikt på nyanser behöver "uwecklingen" ibland

bromsas av flask*ralsar. Skeppsholmens stora och allmtint uppskattade kvalitder lir till stor del

ett resultat av avsaknad av utveckling. Skeppsholmsbrons begriinsade transportkapacitet utgör
ett hindsr frr kommande forsök att ytterligare exploatera Skeppsholmen.

Vad borde göras i stället för att riva bron?
Bakom forslaget att riva Skeppsholmsbron och ersätta den med en större bro finns en i stort
sett berättigad strävan att göra det latt att ta sig till museerna på Skeppsholmen. Målet kan

dock tillgodoses utan att Skeppsholmsbron rivs. I stället for att uppmuntra privatbilism på

Skeppsholmen bör bilismen till on begränsas kraftigt, om så sker behövs inte en wåfilig bro.

Tillgängligheten skulle kunna foÖättras med minimalt miljöstorande transportmedel.
Transportmedel som dessutom skulle kunna innebåira aff sjåilva resan till ön blir en berikande

del av besökarens ftird till holmen och dess museer. Till exempel skulle en museibusslinje till
Skeppsholmen över en renoverad Skeppsholmsbro kunna ordnas. Busslinjen skulle kunna

kompletteras med nya sjötransportleder som skulle ta ut besökare till holmen den vackraste

vägen - sjovagen (mf ftirjelinjerna till Djurgården). Målet bör vara att göra Skeppsholmen och

dess museer lättillgängliga utan att forstöra någon av de kvaliteer som gör ön så uppskattad

och värdefull. En av dessa egenskaper är öns relativt sett stora befrielse från bilar.

Ring eller faxa till tel. 16 57 43 och anmäl dig som frivillig i

Nätverket för Skeppsholmsbrons bevarande
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Diarienr 97-1134-20Distrikt Innerstaden
Ingemar Nordberg
Tfn 08-508 2737r

S tadsbyg gnadsnåimnden

Skeppsholmen L:5, Skeppsholmen
Ansökan om rivninsslov fiiir att riva SkeppsholmsbronL

L FÖRSLAG TILL BESLUT

Kontoret föreslår att stadsbyggnadsnåimnden avvisar ansökan om rivningslov
för att riva Skeppsholmsbron.

l'v-
NordbergLennart Olsson

tf

UTLÅTANDE

Sökande: Christian Callert, Taptogatan 4, 115 26 Stockholm

Ansökan inkom: 1997 -M-15

Ansökan avser: Rivning av Skeppsholmsbron enligt bif skrivelse.

Gällande detaljplan: Bron iir belägen utanför detaljplanelagt område och

omfattas ej av områdesbestämmelser.

Kontorets bedömning: Enligt 8 kap 8 § plan- och bygglagen (PBL) krävs

rivningslov för aft "riva byggnader eller delar av byggnader" inom detaljplane-
lagt område. Genom områdesbeståimmelser kan en kommun införa krav på

rivningslov för rivning av byggnader utanför detaljplanelagt område.För riv-
ning av byggnader som får uppföras utan bygglov fordras inte rivningslov.
Kommunen kan dock införa rivningslovsplikt för sådana byggnader.

En bro tir inte att betrakta som en byggnad i PBL:s mening. Den kan diirför
uppföras utan bygglov och får tas bort utan rivningslov. Bygglovs-resp riv-
ningslovsplikt för broar kan inte meddelas av en kommun med stöd av bestiim-
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melserna i PBL.

Enligt praxis kan en byggnadsnämnd awisa en lovansökan som uppenbarligen

saknar mening -se Bexelius, Nordenstam, Körlof: Byggnadslagstiftningen 5:e

uppl s 496. Kontoret föreslår mot bakgrund av ovan relaterade regler att stads-

byggnadsnämnden avvisar ansökan om rivningslov för att riva Skeppsholms-

bron.
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Stadsby ggnadsnlimnden

Stockholms stad

Stockholm 15 april 1997

Ansök*n om rivningslov Iör Skeppsholmsbron

Hiirmed får jag ansöka om lov att riva Skeppsholmsbron, som har stort miljöhistoriskt

och byggnadstekniskt (inkl. historiskt byggnadstekniskt) infresse samt utgör ett

karakteristiskt, välkåint och omtyckt inslag i stadsbilden, enligt Statens Fastighetsverks

ansökan till vattendomstolen om rivning. Dessutom åir bron belägen inom

nationalstadsparkens område och har från år 1993 till den 20 februari 1997 varit statligt

byggnadsminne. Det åir Stockholms niist iildsta bro efter Norrbro. Skeppsholmsbron åir

Stockholms och en av Sveriges äldsta bevarade jåirnbroar. Andra broar från 1800-talet i

Stockholm, t.ex. Vasabron, har reparerats, ej rivits. Vidare har Liinsstyrelsen i

Stockholms låin konstaterat att det finns marinarkeologiska fornliimningar i form av

pålar vid bron. Iddn iir att bygga en ny dubbelfilig bredare bro, som ytterligare tiicker

över vattenytan och som våisentligen kan öka trafikintensiteten och -måingden med

framlorallt stora turistbussar på Skeppsholmen.

Det hemstäles att denna ansökan behandlas vid kommande sammanttide den 24 april

1997 och att om slutlig beredning då ej hunnit ske i vart fall ett interimistisk beslut då

meddelas.

Med viinlig hiilsning

Christian Callert

Taptogatan 4

ll5 26 Stockholm

tffitiåxl'o's*"'o'
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r.ÖRSI,EO TILL BESLUT

Stadsbygguadsnåimnden beslöt

att avslå ansökan, samt anftira ftiljande.

Stadsbyggnadsniimnden har med bestörtring tagit del av beslutet att upphäva den statliga
byggnadsminnesmiirkningen ftir Skeppsholrnsbron, samt planema ftir rivning, breddning och
nybyggnad av bron. Skeppsholrnsbron iir av mycket stort kulturhistoriskt och stadsbildsmrissigt
våirde. Bron uppftirdes 1860 och iir en av de tidigaste svenska brokonstnrktionerna av valsat
smidesjtirn. Att bron tir låg och smäcker beror på att fackverken utgör samtidigt valv- och
balkkonstruktioner samt broräcken. Bron har ett stort viirde ur teknil:historisk synpunkt och för
stockholmarna ur stadsbildsynpunkt.
Nlimnden lir inte beredd att medge rivningar i Stockholms innerstad. Tviirtom så arbetar
nåtmnden aktivt ftir att bevara befintlig våirdefull bebyggelse ftir att behålla och utveckla
stadsbilden. Detta gäller också andra viktiga byggnadwerk som broar, parker och anläggningar.
SkepphoLnsbrons utseende och funktion anser ntimnden vara mycket viktig ftir StoclchoLn och
'Skeppsholmen.

Nåimnden anser att Skeppshohnen ska fortsätta vara den oas ftir stockholmare och besökare som
den utgör idag. Biltafiken ffin och till ön ska inte ökas. Bron ska renoveras och behållas som
det statliga byggnadsminne som det har varit och bör vara.
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