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Gasverket Östra, del av Hjorthagen 1:3, förslag till detaljplan, sdp 2016-15385 
Stockholms gasverk var det tredje största i sitt slag i Europa och fick en exceptionell arkitektonisk 
utformning. Det är nu industrihistoriskt utan motsvarighet i världen.  

TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), som är 
rådgivare åt UNESCO, har i skrivelser till staden 2014 och 2015 vädjat att gasverket skulle bevaras 
i sin helhet. Vid ett sådant bevarande skulle det vara kvalificerat att utses till världsarv.  

Detta nämns inte i den aktuella planbeskrivningen och trots TICCIH:s vädjanden har flera värde-
fulla byggnader rivits i enlighet med laga kraftvunna detaljplaner. Särskilt beklaglig är rivningen 
av gasklocka 4. Beklagligt är också uppförandet av Bobergsskolans nya stora byggnader alldeles 
intill Ferdinand Bobergs ena gasklocka. 

Det aktuella detaljplaneförslaget innefattar byggnader av högsta kulturhistoriska värde, välbevarade 
både exteriört och interiört, och med en viktig relation till övriga byggnader och till bergväggen i 
söder.  

Området behandlas emellertid i planförslaget som om en hög exploatering för bostäder är huvud-
saken och att det räcker med att de industrihistoriska byggnaderna bildar pittoreska inslag bland 
de nya stora bostadskomplexen. Bergväggen motbyggs och ett voluminöst höghus dominerar 
området. Ganska generösa möjligheter ges till utökning av fönster och dörrar och till vissa 
påbyggnader. 

Två av de värdefulla industribyggnaderna avser man dessutom att riva. 

Det gäller marketenteriet (Hus 15/16), som uppfördes 1935 och innehåller tre matsalar för olika 
kategorier av anställda, omklädningsavdelningar, tvättstuga, sjukrum och senare även bastu och 
solarieavdelning. Huset fick en mycket gedigen inredning och i matsalarna finns panoramor av 
Stockholm och skärgården, målade av konstnären Ernst Leonard (han är inte korrekt identifierad 
i den antikvariska förundersökningen).  

Den enkla planlösningen gör att huset är lätt att utnyttja för olika ändamål. Stommen är av stål, med 
tegel i fackverk. Det finns fuktskador, men dessa borde inte kunna tas till intäkt för en rivning av 
den unika och även socialhistoriskt intressanta byggnaden, vilken borde byggnadsminnesklassas 
i likhet med övriga äldre hus i planområdet.

Samfundet S:t Erik 
Stockholm 
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Det andra rivningshotade byggnadskomplexet är spaltgasverket (Hus 18) från 1972. Det är i gott 
skick och det enda återstående av ursprungligen elva anläggningar i Sverige. De fyra produktions-
linjerna, med sina cylindertorn och skorstenar och den gemensamma manöverbyggnaden, ger 
även på långt håll en ståtlig och fantasieggande anblick.  

Man föreslår emellertid att endast en smärre del behålls, och tycks inte på ett ingående sätt ha 
studerat möjligheterna av ett mera omfattande bevarande. 

Samfundet S:t Erik har med grund i gasverkets världsunika status framfört kritiska och kon-
struktiva synpunkter i yttranden över förslagen till detaljplaner för Gasverket Västra, Lilla 
Gasverket och Kolkajen. Yttrandena har dessvärre inte respekterats mer än i obetydlig grad.  

Staden har nu en möjlighet att i den sista större detaljplanen för gasverket manifestera att man 
äntligen tar till sig gasverkets internationellt unika värde och tar konsekvenserna.  

Bergsskärningen mot söder bör bevaras intakt. Marketenteriet och spaltgasverket bör bevaras, 
kolladan (Hus 9) får inte byggas till och inga av husen byggas på. För samtliga byggnader bör 
gälla att de endast i ytterst angelägna fall får förses med enstaka nya eller förstorade öppningar 
för fönster och dörrar. Vissa rekonstruktioner kan göras. 

Interiört bör entresoleringar och andra ombyggnader bara tillåtas i vissa, välmotiverade fall. 
Planområdet bör endast kompletteras med välstuderade, mindre byggnader för specificerade 
ändamål. 

Detaljplaneförslaget Gasverket Östra skulle medföra påtaglig skada på riksintresset 
Stockholms innerstad med Djurgården, där gasverket är rubricerat som en viktig värde-
kärna. Samfundet S:t Erik hemställer att förslaget till detaljplan återkallas och att ett nytt 
planförslag utarbetas, med respekt för gasverkets internationellt unika värden. 

För Samfundet S:t Erik 

Monica Andersson Fredrik von Feilitzen 
Ordförande  Hedersledamot 

Bilaga: Samfundet S:t Eriks yttrande av 2015-04-15 ”Del av Norra Djurgårdsstaden, Gasverket 
Västra m.m., förslag till detaljplan”. 
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Del av  Norra Djurgårdsstaden, Gasverket Västra m.m., förslag till 
detaljplan. Dnr 2011-17188 

Samfundet S:t Erik har tidigare yttrat sig i samband med planarbetet för Gasverksområdet i Norra 

Djurgårdsstaden. I ovanstående ärende 2014-06-26 och dessförinnan bl.a. 2013-09-27 gällande förslag 

till detaljplan för Gasklocka 3 och 4. Samfundet S:t Erik avstyrkte dåvarande detaljplaneförslag samt 

ansåg att förslaget borde omarbetas för att bättre tillvarata områdets ytterst värdefulla kulturhistoriska 

värden av världsklass. Samfundet S:t Erik påtalade också att dåvarande planförslag innebar påtaglig 

skada för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården, värdekärnan Gasverket. I yttrandet 

2013-09-27 betonades vikten av att behålla Gasklocka 4. 

Föreliggande förslag till detaljplan för Gasverket Västra är bearbetat och utökat och omfattar nu även 

platsen för befintlig transformatorstation (hus 31). Transformatorstationen (gulklassificerad) planeras 

att rivas och ersättas av en ny byggnad ”hus A”. Utöver detta ingår nu i planförslaget ett större område 

längs Gasverksvägen österut mot Rådjursstigen. Förändringar i planförslaget gällande 

användningsbestämmelser samt skydds- och varsamhetsbestämmelser har tillkommit. 

Vad gäller aktuellt planförslag hänvisar Samfundet S:t Erik till tidigare yttrande (2014-06-26) vilket 

biläggs (BILAGA 1) samt avstyrker den utökade planen i avseende för nybyggnad av ”hus A”. 

Samfundet S:t Erik anser att det bör vara möjligt att ersätta befintlig byggnad, men att den föreslagna 

byggnadens utformning i samverkan med dess för platsen påtagliga volym och placering skulle 

innebära en negativ inverkan på platsens unika karaktär och stora kulturhistoriska värden.  

Vad gäller planförslagets användningsbestämmelser samt skydds- och varsamhetsbestämmelser vill 

Samfundet S:t Erik betona vikten av att dessa formuleras för att ge ett tydligt och långsiktigt skydd för 

byggnadernas kulturhistoriska värden. 

Monica Andersson       

Ordförande       

BILAGA
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Del av  Norra Djurgårdsstaden, Gasverket Västra m.m., förslag till 
detaljplan. Dnr 2011-17188 
Samfundet S:t Erik har tidigare yttrat sig i samband med planarbetet för Gasverksområdet i Norra 

Djurgårdsstaden, senast 2013-09-27 över förslaget till detaljplan för Gasklocka 3 och 4. Samfundet S:t Erik 

betonade då den stora vikten av att behålla Gasklocka 4 och inte som planerat ersätta den med ett nytt 

bostadshus. 

Gasverksområdet är inte bara ett kulturhistoriskt mycket värdefullt industriområde i allmänhet, utan av 

världsklass. Bedömningen har bekräftats av The International Committee for the Conservation of the Industrial 

Heritage (TICCIH), som är rådgivare åt ICOMOS och UNESCO. Kommittén har i skrivelse till 

finansborgarrådet Sten Nordin 2014-03-11 karakteriserat Gasverket som ett av de mest imponerande bevarade 

gasverksområdena i Europa och med betydelse på världsplanet. Texten är återgiven på TICCIHs hemsida. 

Gasverksområdet bör således behandlas med största möjliga respekt och endast utnyttjas för verksamheter 

anpassade till de värdefulla byggnaderna och med behållande av områdets struktur och topografi. Nybyggnader 

bör endast accepteras om de inte inkräktar på den befintliga bebyggelsemiljön. Även den ursprungliga 

parkmiljön måste respekteras – i det digra materialet saknas märkligt nog en trädinventering, trots att ett stort 

antal träd måste avverkas om planförslaget skulle förverkligas. 

De nu aktuella planerna att använda Gasklocka 2 som gästscen och att till Regenerationshuset (Hus 9) flytta 

Spårvägsmuseet är föredömliga exempel på återanvändning, men måste delvis göras med större förståelse för 

husens värden än planförslaget visar. (Med tanke på Spårvägsmuseet framstår rivningen av lokstallet och 

borttagandet av järnvägsspåren som extra beklagliga – även med hänsyn till att hus 9 inte rymmer alla museets 

nu utställda fordon.) 

Inlastningen till Gasklocka 2 föreslås i första hand ske genom en högt placerad lastkaj och uppbyggd bro, vilket 

inte är acceptabelt. I stället bör man genomföra det dyrare alternativet med underjordisk förbindelse till 

Gasklocka 1 och dess inlastning. Den skisserade mycket breda trappan och det långsträckta skärmtaket är 

exempel på onödiga och för Bobergs arkitektur främmande tillägg, som inte bör genomföras. De planerade nya 

entrédörrarna vid sidan om den befintliga är märkligt nog inte redovisade i illustrationsbilagan. 

Den gamla marketenteribyggnaden (Hus 28) bör inte rivas. ”Den är ett välbevarat arkitektur-, byggnads-, social- 

och samhällshistoriskt dokument. Den har därtill upplevelsevärden i synnerhet i den yttre miljön där byggnad 

och park samspelar till en komposition av avsevärt arkitektoniskt värde.”  (Gasverket i Värtan Antikvarisk  
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förundersökning 2010-04-20, s. 121) Dessutom bör poängteras att flera äldre förrådsbyggnader i närheten redan 

är rivna.  

 

Den planerade stora skolan skulle vara till avsevärd skada för miljön och bör inte komma till stånd. De två 

föreslagna skolbyggnaderna (F och H) är genom storlek och läge alltför dominerande, inte minst i relation till 

Gasklocka 2.  De skulle dessutom försvåra läsbarheten av den historiska miljön.  

 

Den föreslagna fasadutformningen innebär därutöver att de under kvällstid skulle framträda som ”glittrande stora 

lyktor”, något som mer verkar höra hemma på ett tivoli än i en kulturhistorisk bebyggelsemiljö av världsklass. 

Av samma anledning bör det intilliggande Aktivitetstorgets mark inte som föreslås målas ”i ett grafiskt och 

färgstarkt mönster”. 

 

Planförslaget skulle medföra att terrängen vid skolan omskapas på ett oacceptabelt sätt, främst p.g.a. 

förbindelsebyggnaden med matsal, hus G, som skulle byggas i souterräng med skolgård på taket. (De 900 

eleverna skulle dessutom få helt otillräckliga vistelseytor utomhus.) 

 

Hus 10 hade ursprungligen tre portar på nordsidan, ytterligare en stor port har tillkommit senare. Nu föreslås att 

därutöver 12 (4x3) fönster i bottenvåningens nordsida ska få utvidgas till marknivån eller göras till dörrar, vilket 

absolut inte bör tillåtas.  

 

Förrådshuset, hus 11, bör inte byggas till (Hus J) och planerad terrass och skärmtak bör utgå. Huset är lätt att 

återanvända, exempelvis som museum som det en gång varit, eller förskola, liksom det ovannämnda gamla 

marketenteriet – båda förskolebyggnaderna skulle då få utmärkta lekytor.  

 

Idrottshallen, Hus K, är synnerligen dåligt anpassad till hus 11 och bör inte byggas på denna plats. 

Gasverksvägen måste få behålla sin nuvarande sträckning. En vägflyttning skulle medföra stora markarbeten 

med stödmurar och framförallt skulle Hus 11 förlora kontakten med det övriga gasverksområdet. Vägen kan 

ganska enkelt utvidgas fyra meter mot söder och vägkröken samtidigt göras mindre tvär. 

 

Högtrycksklockan, Gasklocka 5, har en viktig särprägel som slutpunkt i den unika serien av gasklockor. Den 

måste få behålla sin slutna volym och sin svävande karaktär. Den föreslagna ombyggnaden till en fem-vånings 

kontorsbyggnad med en jättestor öppning (och ytterligare en mindre ljusöppning) skulle vara till mycket stor 

skada och den ”förstärkande midjan” och de tillkommande stödbenen är likaledes olämpliga. Högtrycksklockan 

har en fantasieggande gestalt och bör kunna stå oanvänd till dess ett lämpligt utnyttjande kan komma till stånd 

(kanske planetarium eller dylikt). 

 

 

 

Samfundet finner att planförslaget sammantaget innebär påtaglig skada på riksintresset Stockholms 

innerstad med Djurgården, värdekärnan Gasverket.  

 

Detaljplaneförslaget bör avstyrkas och därefter omarbetas på ett sätt som anstår ett kulturhistoriskt 

ytterst värdefullt område, ett arkitektur- och industrihistoriskt område av världsklass. 

 

 

 

 

Monica Andersson                                                  Fredrik von Feilitzen 

Ordförande                                                               Styrelseledamot 
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Del av  Norra Djurgårdsstaden, Gasverket Västra m.m., förslag till 
detaljplan. Dnr 2011-17188 

Samfundet S:t Erik har tidigare yttrat sig i samband med planarbetet för Gasverksområdet i Norra 

Djurgårdsstaden. I ovanstående ärende 2014-06-26 och dessförinnan bl.a. 2013-09-27 gällande förslag 

till detaljplan för Gasklocka 3 och 4. Samfundet S:t Erik avstyrkte dåvarande detaljplaneförslag samt 

ansåg att förslaget borde omarbetas för att bättre tillvarata områdets ytterst värdefulla kulturhistoriska 

värden av världsklass. Samfundet S:t Erik påtalade också att dåvarande planförslag innebar påtaglig 

skada för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården, värdekärnan Gasverket. I yttrandet 

2013-09-27 betonades vikten av att behålla Gasklocka 4. 

Föreliggande förslag till detaljplan för Gasverket Västra är bearbetat och utökat och omfattar nu även 

platsen för befintlig transformatorstation (hus 31). Transformatorstationen (gulklassificerad) planeras 

att rivas och ersättas av en ny byggnad ”hus A”. Utöver detta ingår nu i planförslaget ett större område 

längs Gasverksvägen österut mot Rådjursstigen. Förändringar i planförslaget gällande 

användningsbestämmelser samt skydds- och varsamhetsbestämmelser har tillkommit. 

Vad gäller aktuellt planförslag hänvisar Samfundet S:t Erik till tidigare yttrande (2014-06-26) vilket 

biläggs (BILAGA 1) samt avstyrker den utökade planen i avseende för nybyggnad av ”hus A”. 

Samfundet S:t Erik anser att det bör vara möjligt att ersätta befintlig byggnad, men att den föreslagna 

byggnadens utformning i samverkan med dess för platsen påtagliga volym och placering skulle 

innebära en negativ inverkan på platsens unika karaktär och stora kulturhistoriska värden.  

Vad gäller planförslagets användningsbestämmelser samt skydds- och varsamhetsbestämmelser vill 

Samfundet S:t Erik betona vikten av att dessa formuleras för att ge ett tydligt och långsiktigt skydd för 

byggnadernas kulturhistoriska värden. 

Monica Andersson       

Ordförande       
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Samfundet S:t Erik     Stockholm   
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Box 8314     2014-06-26  
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Del av  Norra Djurgårdsstaden, Gasverket Västra m.m., förslag till 
detaljplan. Dnr 2011-17188 
Samfundet S:t Erik har tidigare yttrat sig i samband med planarbetet för Gasverksområdet i Norra 

Djurgårdsstaden, senast 2013-09-27 över förslaget till detaljplan för Gasklocka 3 och 4. Samfundet S:t Erik 

betonade då den stora vikten av att behålla Gasklocka 4 och inte som planerat ersätta den med ett nytt 

bostadshus. 

 

Gasverksområdet är inte bara ett kulturhistoriskt mycket värdefullt industriområde i allmänhet, utan av 

världsklass. Bedömningen har bekräftats av The International Committee for the Conservation of the Industrial 

Heritage (TICCIH), som är rådgivare åt ICOMOS och UNESCO. Kommittén har i skrivelse till 

finansborgarrådet Sten Nordin 2014-03-11 karakteriserat Gasverket som ett av de mest imponerande bevarade 

gasverksområdena i Europa och med betydelse på världsplanet. Texten är återgiven på TICCIHs hemsida. 

 

Gasverksområdet bör således behandlas med största möjliga respekt och endast utnyttjas för verksamheter 

anpassade till de värdefulla byggnaderna och med behållande av områdets struktur och topografi. Nybyggnader 

bör endast accepteras om de inte inkräktar på den befintliga bebyggelsemiljön. Även den ursprungliga 

parkmiljön måste respekteras – i det digra materialet saknas märkligt nog en trädinventering, trots att ett stort 

antal träd måste avverkas om planförslaget skulle förverkligas. 

 

De nu aktuella planerna att använda Gasklocka 2 som gästscen och att till Regenerationshuset (Hus 9) flytta 

Spårvägsmuseet är föredömliga exempel på återanvändning, men måste delvis göras med större förståelse för 

husens värden än planförslaget visar. (Med tanke på Spårvägsmuseet framstår rivningen av lokstallet och 

borttagandet av järnvägsspåren som extra beklagliga – även med hänsyn till att hus 9 inte rymmer alla museets 

nu utställda fordon.) 

 

Inlastningen till Gasklocka 2 föreslås i första hand ske genom en högt placerad lastkaj och uppbyggd bro, vilket 

inte är acceptabelt. I stället bör man genomföra det dyrare alternativet med underjordisk förbindelse till 

Gasklocka 1 och dess inlastning. Den skisserade mycket breda trappan och det långsträckta skärmtaket är 

exempel på onödiga och för Bobergs arkitektur främmande tillägg, som inte bör genomföras. De planerade nya 

entrédörrarna vid sidan om den befintliga är märkligt nog inte redovisade i illustrationsbilagan. 

 

Den gamla marketenteribyggnaden (Hus 28) bör inte rivas. ”Den är ett välbevarat arkitektur-, byggnads-, social- 

och samhällshistoriskt dokument. Den har därtill upplevelsevärden i synnerhet i den yttre miljön där byggnad 

och park samspelar till en komposition av avsevärt arkitektoniskt värde.”  (Gasverket i Värtan Antikvarisk  

 

mailto:stadsbyggnadskontoret@stockholm.se


 

 
Post- och      Telefon                                 E-kontakt                                   Postgiro                            Bankgiro                             Org.nr. 

besöksadress                    

   

Köpmangatan 5, nb                   08-21 09 24              samfundet.st.erik@telia.com                    15 70 57 - 1                        820-1550                        80 2003 - 3950 

111 31 STOCKHOLM                                                  www.samfundetsterik.se 

BILAGA 1 

 
 

förundersökning 2010-04-20, s. 121) Dessutom bör poängteras att flera äldre förrådsbyggnader i närheten redan 

är rivna.  

 

Den planerade stora skolan skulle vara till avsevärd skada för miljön och bör inte komma till stånd. De två 

föreslagna skolbyggnaderna (F och H) är genom storlek och läge alltför dominerande, inte minst i relation till 

Gasklocka 2.  De skulle dessutom försvåra läsbarheten av den historiska miljön.  

 

Den föreslagna fasadutformningen innebär därutöver att de under kvällstid skulle framträda som ”glittrande stora 

lyktor”, något som mer verkar höra hemma på ett tivoli än i en kulturhistorisk bebyggelsemiljö av världsklass. 

Av samma anledning bör det intilliggande Aktivitetstorgets mark inte som föreslås målas ”i ett grafiskt och 

färgstarkt mönster”. 

 

Planförslaget skulle medföra att terrängen vid skolan omskapas på ett oacceptabelt sätt, främst p.g.a. 

förbindelsebyggnaden med matsal, hus G, som skulle byggas i souterräng med skolgård på taket. (De 900 

eleverna skulle dessutom få helt otillräckliga vistelseytor utomhus.) 

 

Hus 10 hade ursprungligen tre portar på nordsidan, ytterligare en stor port har tillkommit senare. Nu föreslås att 

därutöver 12 (4x3) fönster i bottenvåningens nordsida ska få utvidgas till marknivån eller göras till dörrar, vilket 

absolut inte bör tillåtas.  

 

Förrådshuset, hus 11, bör inte byggas till (Hus J) och planerad terrass och skärmtak bör utgå. Huset är lätt att 

återanvända, exempelvis som museum som det en gång varit, eller förskola, liksom det ovannämnda gamla 

marketenteriet – båda förskolebyggnaderna skulle då få utmärkta lekytor.  

 

Idrottshallen, Hus K, är synnerligen dåligt anpassad till hus 11 och bör inte byggas på denna plats. 

Gasverksvägen måste få behålla sin nuvarande sträckning. En vägflyttning skulle medföra stora markarbeten 

med stödmurar och framförallt skulle Hus 11 förlora kontakten med det övriga gasverksområdet. Vägen kan 

ganska enkelt utvidgas fyra meter mot söder och vägkröken samtidigt göras mindre tvär. 

 

Högtrycksklockan, Gasklocka 5, har en viktig särprägel som slutpunkt i den unika serien av gasklockor. Den 

måste få behålla sin slutna volym och sin svävande karaktär. Den föreslagna ombyggnaden till en fem-vånings 

kontorsbyggnad med en jättestor öppning (och ytterligare en mindre ljusöppning) skulle vara till mycket stor 

skada och den ”förstärkande midjan” och de tillkommande stödbenen är likaledes olämpliga. Högtrycksklockan 

har en fantasieggande gestalt och bör kunna stå oanvänd till dess ett lämpligt utnyttjande kan komma till stånd 

(kanske planetarium eller dylikt). 

 

 

 

Samfundet finner att planförslaget sammantaget innebär påtaglig skada på riksintresset Stockholms 

innerstad med Djurgården, värdekärnan Gasverket.  

 

Detaljplaneförslaget bör avstyrkas och därefter omarbetas på ett sätt som anstår ett kulturhistoriskt 

ytterst värdefullt område, ett arkitektur- och industrihistoriskt område av världsklass. 

 

 

 

 

Monica Andersson                                                  Fredrik von Feilitzen 

Ordförande                                                               Styrelseledamot 
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