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Ordföranden
Vice ordföranden
Ledamöterna

Tjänstgörande ersättare för
Johan Brege (M) §§ 49-96
Elina Åberg (MP) § 11
Maria Hannäs (V)
Ersättarna

Regina Kevius (M)
Tomas Rudin (S)
Andrea Femrell (M)
Per Hagwall (M)
Johan Brege (M) §§1-48
Björn Ljung (FP)
Christer Mellstrand (C)
Erik Slottner (KD)
Hassan Said Mahamed (S)
Tara Twana (S)
Daniel Helldén (MP)
Elina Åberg (MP) §§ 1-10, 12-96
Tobias Sjö (M)
Åsa Öckerman (MP)
Sebastian Wiklund (V)
Tobias Sjö (M) §§ 1-48
Tomi Liljeqvist (M)
Maria Elgstrand (M) §§ 2-96
Arne Genschou (M)
Marie-Louise Gudmundsson (M) §§1-48
Anders Johnson (FP)
Sahar Almashta (FP)
Björn Sund (S)
Annika Johansson Hansson (S)
Tobias Olsson (MP) §§ 1-6
Åsa Öckerman (MP) §§ 1-10, 12-96

Dessutom närvarade stadsbyggnadsdirektören Susanne Lindh och stadsbyggnadskontorets
avdelningschefer samt handläggande tjänstemän i de aktuella ärendena.
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§ 26
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför
utställning av förslag till detaljplan för Gasklocka 3 och 4, del av
Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen 1:2 i stadsdelen
Hjorthagen (ca 320 lägenheter, förskola, kultur m.m.),
Dnr 2009-11340-54

Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av plansamrådet
och ger kontoret i uppdrag att ställa ut planförslaget i enlighet med
kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från 23 april 2013. Bil § 26
Utlåtandet avser redovisning av plansamråd och ställningstagande inför
utställning av förslag till detaljplan för Gasklocka 3 och 4, del av Norra
Djurgårdsstaden, Hjorthagen 1:2 i stadsdelen Hjorthagen.
Nämndens behandling av ärendet
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Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Björn Ljung (FP), Christer
Mellstrand (C), Erik Slottner (KD) och Sebastian Wiklund (V)
föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Tomas Rudin m.fl. (S) föreslår att
stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt följande:
Delvis bifalla kontorets förslag.
Ge kontoret i uppdrag att verka för att höjden på den planerade
bebyggelsen återgår till de ursprungliga planerna.
Utöver detta anföra följande:
Det höga huset vid glasklockorna i Norra Djurgårdsstaden är ett av
de absolut mest spännande bostadshusen staden planerar. Det vore
oerhört tråkigt om höjden på huset måste sänkas. Då riskerar det att
inte alls bli den häftiga markör den har potential att bli. Därför
måste staden verka för att den ursprungliga planen genomförs.

3)

Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår att stadsbyggnadsnämnden
beslutar enligt följande:
Delvis godkänna redovisning av samråd.
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Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva förutsättningarna att
bygga högre hus samt att se över utformningen i linje med det
tidigare samrådsförslaget.
Vidare anföra följande:
Platsen där huset är tänkt att uppföras är en passande plats att
bygga högt på. Som ersättningshus för befintlig gasklocka är detta
en bra lösning. Det är dock angeläget att det fortsatta planarbetet
bedrivs med höga ambitioner vad gäller den tilltänkta byggnadens
gestaltning. Det är stor formmässig skillnad på samrådsförslaget
och det förslag som nu staden vill ställa ut. Det nya förslaget är i
sin gestaltnigen både lägre och mindre spännande men med det inte
sagt att det är mindre kvalitativt.
Norra Djurgårdsstaden har goda förutsättningar för att bli både en
uppskattat stadsdel och ett område med en konkurrenskraftig
miljöprofil. Miljöpartiet har tidigare ställt krav på att bostäderna i
området ska byggas med höga miljökrav och anser att så även bör
vara fallet med områdets höga hus. Inför det fortsatta arbetet med
gestaltningen av huset skulle det dock vara intressant om
stadsbyggnadskontoret kunde pröva förutsättningarna att dra upp
huset och samtidigt omgestalta bygganden så att den får en mer
progressiv utformning i linje med det tidigare samrådsförslaget.
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Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl. (M),
Björn Ljung (FP), Christer Mellstrand (C), Erik Slottner (KD) och
Sebastian Wiklund (V).
Reservation

Vice ordföranden Tomas Rudin m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.
Daniel Helldén m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Björn
Ljung (FP), Christer Mellstrand (C) och Erik Slottner (KD) enligt
följande:
Arkitekt och byggherre har tillsammans vidareutvecklat sitt
ursprungliga förslag för att anpassa det till en rad komplicerande
faktorer. Nämnden kan konstatera att ursprungsidén, en hög
byggnad med v-ställda våningar, bibehållits i utformningen och
skapar ett unikt arkitektoniskt uttryck värdig en markör av
årsringen och miljöprofilsområdet Norra Djurgårdsstaden.
Samtidigt är det stadsbyggnadsnämndens bestämda uppfattning att
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såväl den tidigare redovisade höjden som de tidigare redovisade
fasaderna gärna hade fått uppföras. Stockholm behöver fler
spektakulära byggnader och det är viktigt att vår tids arkitekter får
göra avtryck.
Särskilt uttalande lämnas av Sebastian Wiklund (V) enligt följande:
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Det är i grunden tråkigt att gasklockan behövs rivas då den hade
tjänat som ett fint kulturminne och är ett landmärke i staden. Dock
överväger det att det skapas många nya bostäder. Den byggnad som
tidigare visats av byggherren var väldigt speciell med sitt kantiga
och osymmetriska mönster. Nu har arkitekturen ändrats på grund
av att genomförandet visat sig allt för komplicerat. Vi förstår detta
och tycker inte det är motiverat att stadsbyggnadskontoret lägger
mer kraft på ta fram en byggnad som är ännu högre och mer
spektakulärt. Resurserna kan helt enkelt användas bättre på andra
ställen.
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