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§ 7
Del av Norra Djurgårdsstaden - Gasklocka 3 och 4, del av
Hjorthagen 1:2, Hjorthagen, Dnr 2009-11340-54 (tidigare bordlagt)
Beslut

1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att
påbörja planarbete för del av Norra Djurgårdsstaden – Gasklocka 3
och 4, del av Hjorthagen 1:2, i enlighet med kontorets
tjänsteutlåtande.

Ärendets handlingar

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 15 oktober 2009.
Utlåtandet avser startpromemoria för planläggning av del av Norra
Djurgårdsstaden – Gasklocka 3 och 4, del av Hjorthagen 1:2 i stadsdelen
Hjorthagen. Bil § 7
Kontoret föreslår att (se beslutet).
N ämndens behandling av ärendet
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Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Kristina Alvendal (M), vice ordföranden Teres
Lindberg (S), Abit Dundar (FP), Göran Oljeqvist (KD) och Maria
Hannäs (V) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar att avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.

2)

Cecilia Obermüller (MP) föreslår att stadsbyggnadsnämnden
beslutar att återremittera ärendet till kontoret samt att vidare anföra
följande:
Nämnden kan godkänna att gasklocka 4 rivs och ersätts med en ny
rund byggnad. Det är positivt att det planeras för bostäder på
platsen.
Det som kan ifrågasättas och bör omarbetas är utförandet av
byggnaden. Även om den är arkitektoniskt spännande är det
mycket tveksamt om byggnaden kommer att uppfylla krav om
energieffektivitet, med den nu föreslagna mycket höga höjden,
viket innebär mycket teknisk och energikrävande utrustning
(många hissar, vattenpumpar, sprinklersystem etc) och stora
ytterväggytor då lägenheterna kragar ut som tårtbitar. Att bygga ett
mycket energikrävande bostadshus i ett miljöprofilsområde rimmar
illa med ambitionerna som uttalats.
En fråga är också vilken effekt huset får på sitt närområde i form av
belastning på ytor kring byggnaden.
Vad som bättre behöver belysas i ärendet är även det höga husets
visuella inverkan på stadsbilden och riksintresset Stockholms
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innerstad. Perspektivbilder måste tas fram för att visa hur huset
påverkar stadsbilden från olika platser i staden.
Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer förslagen emot varandra och
finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Därefter framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Kristina Alvendal (M), Abit Dundar (FP) och Göran
Oljeqvist (KD) föreslår att stadsbyggnadsnämnden (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Teres Lindberg (S) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla kontorets förslag, samt att
därutöver anföra följande:
Det är spännande ambitioner som redovisas för nämnden vad gäller
gasklockorna 3 och 4. Vi anser platsen vara lämpad för högre hus,
vilket vi också förde fram under den förra mandatperioden. Vi
hyser dock en oro vad gäller energiförbrukningen i den föreslagna
fastigheten. Konstruktionen talar för stor energiåtgång för
uppvärmning. Detta måste följas upp i det fortsatta arbetet särskilt
då området är utpekat som en framtida miljöstadsdel
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2)

Maria Hannäs (V) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
planarbete startas med två alternativa förslag.
Det ena utgörs av det för nämnden förelagda där det får prövas om
en byggnad av detta format och med denna utformning passar in i
den industrihistoriska och kulturhistoriska miljön. Ett alternativt
förslag kan vara en lägre byggnad som inte på samma sätt
dominerar över Bobergs gasklockor av tegel.
Gasklocka 4 är blåklassad vilket motsvarar byggnadsminnesklass
och det är av stadens mest märkbara och märkliga byggnader,
synlig på mycket långt håll. Tyvärr är det så stora svårigheter att
överhuvudtaget använda klockan för något som helst ändamål utan
att först riva densamma och rena klocka samt mark. Hela den
kulturhistoriska miljön har ett stort bevarandevärde för kommande
generationer. Vid en rivning av stålklockan återstår den största
delen av industrimiljön, den är viktig att bevara.
Norra Djurgårdsstaden ska bli en miljöstadsdel och en byggnad
med denna höjd kan inte ge optimala miljövärden eftersom den
kräver en mycket avancerad byggteknik med bl.a. separata
hisschakt, och anordningar för utrymning. De stora glasade
fasaderna måste kombineras med solpaneler så att sol och ljus tas
tillvara. En miljökonsekvensanalys av denna den föreslagna
byggnaden måste till i planarbetet.

Beslutsgång
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Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot
varandra och finner att nämnden beslutar enligt Kristina Alvendals (M),
Abit Dundars (FP) och Göran Oljeqvists (KD) förslag till beslut.
Reservation

Vice ordföranden Teres Lindberg m. fl. (S) reserverar sig mot beslutet
med hänvisning till sitt förslag.
Maria Hannäs (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag.
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Cecilia Obermüller (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag till återremiss.
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