
 
Rådet till skydd för Stockholms 
skönhet 
 

Remissyttrande 
Dnr SR 2021/123 

Sida 1 (2) 
2021-08-23  

 

Rådet till skydd för Stockholms skönhet 
 
105 35 Stockholm 
Telefon 0850829767 
Växel 08-508 290 00 
skonhetsradet@stockholm.se 
skonhetsradet.stockholm 

 

Handläggare Till 
Henrik Nerlund 
Telefon: 0850829767 

Stadsbyggnadskontoret 

Södermalm 7:87 (Slussen), Mälarterrassen och 
C-huset, 2021-04535-575 
 
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat 
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande. 

Beslut 
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till bygglov med nedanstående 
erinran. 
 

Ärendet  
Föreliggande förslag till bygglov innefattar den centrala byggnaden 
vid nya Slussen samt murar och trappanläggningar i branten mellan 
Södermalmstorg och Slusströskeln. Sedan detaljplanen för nya 
Slussen vann laga kraft har Skönhetsrådet genom skrivelser, möten 
och platsbesök försökt påverka den beslutade gestaltningen. En av 
de viktigaste frågorna har varit den s.k. Mälarterrassen, en ny 
mötespunkt som genom ett artificiellt landskap skapar en gen och 
logisk gångförbindelse överbryggandes höjdskillnaderna. Genom 
processen har terrassanläggningen förändrats, enligt rådets 
uppfattning till det bättre, eftersom det offentliga rummet 
prioriterats på handelsplatsens bekostnad.  
 
I det aktuella förslaget till bygglov har rådet fokuserat på hur 
stenmurar, glas och trä kommer att te sig. Efter besök på plats kan 
rådet konstatera att den föreslagna naturstensfasaden är en god 
lösning som väl anknyter till en Stockholmstradition. Rådet anser 
vidare att kombinationen av sten från tre olika marmorbrott skapar 
ett fint liv i väggarna, samtidigt som stor uppmärksamhet måste ges 
varje stenkombination så att inte för stor flammighet uppfattas. 
Gränsen mellan variation och rörighet är här hårfin. För att murarna 
ska kunna ge den tyngd som eftersträvas måste stor hänsyn tas till 
såväl fogar som hörn. Rådet anser att stenarnas kanter ska huggas 
grovt samt att fogen ska utföras inskjuten så att väggen uppfattas 
som kallmur. Runt hörn behöver stenen ett extra djup så att den i 
den stora skalan inte uppfattas som för tunn. Rådet anser att L-
formade stenar här ska användas genomgående. 
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Gällande de förslagna burspråken av glas anser rådet att den 
spetsiga gestaltningen ger ett aggressivt intryck som bör mildras. 
Rådet finner avslutningsvis att det är ett stiligt grepp att utföra de 
föreslagna paviljongerna med synlig träkonstruktion. 
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