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Till
Stadsbyggnadskontoret

Öskaret 1, förslag till detaljplan, 2020-14079
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.
Beslut
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till detaljplan med erinran om att
fotavtrycken på de tillkommande gårdsbyggnaderna bör minskas
och orienteras mot Hälsobrunnsgatan samt sänkas en våning.
Ärendet
Föreliggande ärende innebär i korthet att tre nya byggnader uppförs
på gården till Stockholms gas- och vattenledningsverk tidigare
huvudkontor på Torsgatan på Norrmalm. De tillkommande
byggnaderna vänds mot Hälsobrunnsgatan och överbryggar den
dramatiska bergsskärning som kom till när huvudkontoret
uppfördes 1903-06. Liksom flera andra av gas- och vattenverkets
anläggningar ritades huvudkontoret av arkitekterna Ferdinand
Boberg (1860-1946) och Gustaf de Frumerie (1872-1947). I
förslaget rivs en senare tillkommen gårdsflygel och ersätts med ett
punkthus, en äldre flygel med avslutande brandmur motbyggs och
ytterligare ett punkthus uppförs på den större gården. Punkthusen
vänder sju våningar mot gården och tre våningar mot
Hälsobrunnsgatan. Förslaget innebär vissa ingrepp i
bergsskärningen och att träd fälls, bl.a. en skyddsvärd skogsalm. De
bevarade byggnaderna tillförs skyddsbestämmelser i och med
planförslaget.
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Skönhetsrådet anser att gårdarna är möjliga att bebygga under
förutsättning att tillräckligt stora gårdsrum lämnas obebyggda,
tillkommande volymer inte överskrider den befintliga byggnadens
höjd samt att de orienteras så att Hälsobrunnsgatans rumslighet
stärks. I det aktuella förslaget skapas enligt rådets uppfattning allt
för prångiga, mörka och potentiellt otrygga gårdsrum. För att
åtgärda detta bör punkthusens fotavtryck minska och tydligare
uppfattas som bebyggelse mot Hälsobrunnsgatan än som byggnader
på gården. De kvarvarande gårdarna kommer med en sådan
förändring att fortsätta att uppfattas som större rektangulära rum. En
god referens för gårdsrums storlek och form kan vara Hackesche
Höfe i Berlin.
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Rådet anför vidare att den befintliga gatubyggnaden av stort
kulturmiljövärde riskerar att förminskas om dess höjd överskrids av
de nya gårdsbyggnaderna. Rådet anser således att de föreslagna
takvåningarna ska utgå och att den nya bebyggelsen maximalt ska
nå motsvarande sex våningar mot gården. Rådet önskar också
understryka att den skogsalm som finns inom kvarteret är fridlyst
och bör vara möjlig att bevara med en justering av
byggnadslinjerna.
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