Kulturförvaltningen
Stadsmuseet

Handläggare
Elisabet Wannberg
Telefon: 0850831561

Tjänsteutlåtande
Dnr 4.1/1734/2015
Sida 1 (8)
2015-05-25

Till
Kulturnämndens kulturmiljöutskott
2015-06-03
Nr 5

Remissvar angående samråd om förslag
till detaljplan för kv Persikan 5 mm i
stadsdelen Södermalm, S-Dp 2013-01783
Förslag till beslut
att
begära att de norra kvarteren i planförslaget omarbetas till lägre
höjder och med större respektavstånd till kulturmiljöerna
Åsöberget, Gröna gården och Hovings malmgård och i övrigt inte
erinra mot förslaget.

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som
innebär att bussgaraget den s.k Söderhallen rivs och ersätts med
sju nya kvarter med bostäder i 5-10 våningar, ca 1170 lägenheter.
Ett mindre torg bildas vid Bondegatan och ett parkstråk planeras i
områdets mitt. Särskilt de norra kvarteren kommer att med
höjden och närheten till de synnerligen kulturhistoriskt värdefulla
miljöerna vid Åsöberget, Gröna gården och Hovings malmgård
påverka dessa på ett negativt sätt. Förvaltningen avstyrker planen
i den norra delen med hänvisning till det intrång det skulle
innebära för de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna.
Förvaltningen anser att planens norra del skall omarbetas till
lägre exploatering vilket också skulle vara till fördel för Söders
siluett i vyn från norr. I övrigt anser förvaltningen att en mer
enhetlig taklisthöjd skulle vara positivt för områdets gestaltning.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Ann-Charlotte Backlund
Stadsantikvarie

Underlag för beslut
Samrådshandlingar som finns på stadsbyggnadskontorets
hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner I samrådshandlingarna
ingår en kulturmiljöanalys av Tengbom 2015.
stockholm.se
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UTLÅTANDE
Ärendet/Remissen
Ärendet har remitterats från stadsbyggnadskontoret till
Stadsmuseet för svar senast 26 juni 2015.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Stadsmuseets kulturmiljöenhet.

Planförslaget
Planförslagets syfte är att omvandla ett äldre industrikvarter med
bussdepå till sju kvarter med bostäder och service. Planförslaget
förutsätter rivning av bussdepån. Förslaget har en tät struktur och
hög exploatering. Sju nya kvarter bildas med ca 1170 lägenheter
och våningshöjderna varierar mellan 5 och 10 våningar. Den nya
strukturen bygger vidare på innerstadens rutnätsplan. Service
möjliggörs inom området i bottenvåningarna. Bondegatan
förlängs österut och ett nytt stråk tillskapas i Skånegatans
förlängning som bildar ett sammanhängande park- och grönstråk
från Vita Bergsparken, via Tengdalsgatan, genom kv Persikan
och Mandelparken vid Hammarby sjö. Genom Persikan görs en
nord/sydlig gångfartsgata. Ett mindre torg bildas vid kvarteret
Gruvan. Portiker i kvarteren ger en viss genomsiktlighet och
variation efterstävas i gestaltningen. Tolv avdelningar för
förskola placeras mot det centrala parkrummet. Bilparkering
löses i garage under samtliga kvarter. Viss parkering beräknas vid
lokalgatorna.
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Förvaltningens synpunkter
Kulturhistoriska värden
Östra Södermalm vid Hammarby sjö präglades under senare
delen av 1600-talet och långt in på 1900-talet av olika
industriverksamheter. Kvar i området ligger Barnängens
anläggning, huvudsakligen från 1700-talet och Hovings
malmgård från 1770-talet uppförd för färgaren Carl Gustaf
Hoving efter ritningar av murmästare Casper Christian Friese.
Lars Johan Hierta förvärvade gården på 1840-talet och flyttade
Liljeholmens stearinfabrik till platsen och uppförde en
omfattande fabriksanläggning som revs på 1970-talet. Som
arbetarbostäder uppfördes Gröna gården 1864 efter ritningar av
Johan Fredrik Åbom.

Hovings malmgård

Gröna gården
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Barnängen som ursprungligen vävde ylle, kom under Hiertas
ledning på 1800-talet att spinna och väva bomull. I kvarteret
Barnängen uppfördes i början av 1900-talet en stor byggnad med
fasader ritade av Cyrillus Johansson som är bevarad och
ombyggd till kontor.
På Åsöberget uppläts under tidigt 1700-tal tomter som bebyggdes
med små trähus främst av arbetare på det närbelägna
skeppsvarvet vid Tegelviken och av arbetare vid textilfabrikerna
på Södermalm. Bebyggelsen ger en bild av de mindre
bemedlades livsvillkor. Området utgör ett kärnvärde i
riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.

Kvastmakarbacken

På 1880-talet fastställdes Lindhagens plan, i huvudsak en
rutnätsplan, för Södermalm. Planen genomfördes till stora delar
men inte i det nu aktuella planområdet. Kvarteret Gruvan som
bebyggdes under 1900-talets början blev den sista utposten av
stenstaden mot det äldre området.
På 1920-talet anlades Hammarbyleden som reglerade Hammarby
sjö och kajen anlades och stensattes. Bebyggelsen som var knuten
till hamnen har efterhand ersatts av bostadsbebyggelse.
I kvarteret Nektarinen finns en elstation, Danviksstationen från
1930-talet bevarad och ombyggd till kontor. Kvarteret i övrigt
bebyggdes under 2000-talets början.
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Bussgaraget, den s.k Söderhallen, byggdes 1954-57 för
Stockholms Spårvägar efter ritningar av Wettergren & Toll.
Byggnaden används idag för uppställning och verkstad. I
byggnaden ryms bl.a. också Spårvägsmuseet som kommer att
flytta till gasverksområdet i Hjorthagen. Anläggningen har ett
visst kulturhistoriskt värde, ett samhällshistoriskt värde och vissa
arkitetktoniska kvaliteter. Rivning förutsätts för genomförande av
planen. Stadsmuseet hade gärna sett att ett bevarande av
Söderhallen med ny funktion hade utretts och beklagar att rivning
nu planeras.
I kvarteret Fikonet på västra sidan av Barnängsgatan uppfördes
på 1960-talet bostadsbebyggelse som ritades av arkitekterna
Höjer & Ljungqvist. Bebyggelsen har senare kompletterats med
ytterligare bostadsbebyggelse. Kvarteret Fikonet har ännu inte
klassificerats av stadsmuseet. I kvarteret Sommaren byggdes ett
stort hus för småindustri kring 1980 ursprungligen det s.k Gröna
huset numera det Vita huset.
En omfattande del av bebyggelsen som omger det aktuella
planområdet har synnerligen stora kulturhistoriska värden eller är
av särskilt kulturhistoriskt värde. Bebyggelsen uppförd efter 1960
är ännu ej klassificerad.
I kvarteret har Danvikens hospitals gamla kyrkogård legat fram
till 1834 då en ny kyrkogård invigdes vid Henriksdal i Nacka. I
fornminnesregistret har den gamla kyrkogården beteckningen
RAÄ 177 i Stockholm. Schaktningar utfördes i området under
sent 1940-tal och fram till 1953. Hur stor del av
begravningsplatsen som försvunnit vid dessa schaktningsarbeten
är svårt att avgöra. Delar kan möjligen finnas kvar i kvarteret.
Enligt äldre kartor tycks den ha legat i den nordöstra delen av
kvarteret. Vid schaktningsarbeten i kvarteret måste tillstånd
inhämtas från Länsstyrelsen.
Synpunkter på planförslaget
Förvaltningen har i många stycken ingen erinran mot
planförslaget. Planförslaget medger en mycket hög exploatering
som i vissa delar skulle påverkar kulturhistoriska värden negativt
om det genomförs. Förvaltningen ser det som synnerligen
olämpligt att bygga så högt som förslaget anger längs
Bondegatan vid Åsöberget och Gröna gården. Den
kulturhistoriskt synnerligen värdefulla miljön på Åsöberget med
småskalig bebyggelse kräver ett visst respektavstånd. Enligt
förslaget hamnar miljön i nybebyggelsens slagskugga vilket är
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utomordentligt olyckligt. De norra kvarteren bör där dras tillbaka
och höjden på nybebyggelsen minskas betydligt.
Hovings malmgård som redan idag är inträngd av det s.k Vita
huset skulle med förslagets höga byggnader ytterligare trängas in.
Malmgården med trädgård borde istället ges en mer framträdande
plats. Gården som ägs av Einar Mattson lider idag av en viss brist
på underhåll vilket bör uppmärksammas i samband med
nybebyggelse av intilliggande kvarter som skall bebyggas av
samme byggherre. En lägre höjd skulle också ge mindre påverkan
på Söders siluett från norr som präglas av Fåfängans och
Åsöbergets topografi.
Planförslagets rutnätsindelning bygger på stenstadens struktur.
Förvaltningen ser det som positivt att arkitekturen ges ett
varierande uttryck men anser att utformningen särskilt i höjd
skulle inta en mer likartad taklisthöjd för att ge ett lugnare
intryck. Särskilt viktigt blir detta i de lägen där nybebyggelsen
skall samverka med de områden som har synnerligen stora
kulturhistoriska värden, Åsöberget, Gröna gården och Hovings
malmgård.
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