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Diarienummer 2011-17188 Del av Norra Djurgårdsstaden, Gasverket västra mm 
 
Djurgårdens Hembygdsförening (DHF) har till uppgift att verka för vården och bevarandet av Djurgårdens 
natur, kultur, minnen och traditioner. Gasverkets omhändertagande är en central fråga för dem som rör sig 
eller bor i nya Norra Djurgårdsstaden och ligger därmed inom Hembygdsföreningens intresseområde.  
 
Bobergs gasklockor omges idag av Norra Djurgårdsstadens bostadskvarter. Men de utgör fortfarande en 
häpnadsväckande karaktäristisk industrimiljö, skapad av en av tidens främsta arkitekter. Området är 
omvittnat enastående i världen genom den obrutna serien av gasklockor samt omgivande byggnader 
knutna till Gasverket. (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, 
TICCIH). Föreningen menar att om gasverksområdets potential ska räddas åt framtiden bör ännu inte 
rivna byggnader bevaras. Den gamla marketenteribyggnaden hus 28 får inte rivas. I den antikvariska 
förundersökningen från 2010 beskrivs den som ”ett välbevarat arkitektur-, byggnads-, social- och 
samhällshistoriskt dokument. Även park- och luftrummen mellan byggnaderna hör till det som måste 
bevaras. Nya byggnader måste placeras så att ett respektavstånd till industrimiljön inklusive dess 
markmiljö och rumsbildningar upprätthålls. 
 
Läget i fonden av dalsänkan från Hjorthagen är medvetet och ändamålsenligt valt. Nu vill staden bygga 
igen denna siktlinje med skolbyggnader som från markplanet i Hjorthagen kommer att skymma 
gasklocketomten och hus 9. De befintliga höga trådstängslen kring den terrasserade idrottsplatsen 
illustrerar redan idag hur lite som behövs för att bryta den visuella kontakten. Med skolbyggnaderna i 
föreslagna lägen bryts sambandet ännu mer definitivt.   
 
I samrådsbeskrivningen sägs att den nya detaljplanen ska stärka sambandet mellan Hjorthagen och de nya 
bostadskvarteren. Att bygga ihop dem på detta sätt innebär i stället att viktiga perspektiv försvinner. Till 
områdets specifika egenheter hör den smala kurviga vägen ovanför klockorna med de vackra flera hundra 
meter långa staketen, även de ritade av Boberg. Att som i detaljplaneförslaget ändra vägsträckningen 
nedanför idrottsparken är att förflacka de karaktäristiska vinkelrätt korsande riktningarna mellan 
dalsänkan och Gasverksvägen. Den värdefulla dramatiken i landskapets och vägens kupering skulle 
förminskas.  
 
Föreningen har tidigare argumenterat för att Gasklocka 3 och 4 behandlas med ett nyanserat antikvariskt 
synsätt. Det gäller också de nu aktuella klockorna 1, 2 och 5 och angränsande byggnader, gaturum, staket 
och parkmark. Föreningen vill påminna om att hus 28 har bedömts äga ”särskilt kulturhistoriskt värde”. 
Rivning bör således vara utesluten. Föreningen avstyrker förslaget till detaljplan. 
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