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Yttrande över planförslaget Van der Huff 8, Stockholms stad. Dnr. 2017-06896
Svenska byggnadsvårdsföreningen har tagit del av planförslaget, utsänt för samråd, och anför
följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:
Sammanfattning
SBF avstyrker förslaget i dess nuvarande form av följande skäl:
• Den föreslagna utformningen av den nya byggnaden är inte anpassad till områdets höga
kulturhistoriska värden och berörda uttryck för riksintresset Stockholms innerstad med
Djurgården (AB 115), och uppfyller inte kraven enligt 2 kap. 3 § och 6 § pktl, plan
och bygglagen (PBL).
Synpunkter
Planförslaget är väl genomarbetat och tar fasta på den kulturmiljöanalys som har gjorts för
projektet. Den nya byggnaden tar visserligen grönområden i anspråk vilket innebär att stadens
gröna lungor beskärs ytterligare. Men i detta fall har stadsplanearkitekten P.O. Hallman, som
svarade för den ursprungliga detaljplanen, planerat för en större offentlig byggnad på skolans
tomt. Dessutom uttalade sig Paul Hedqvist, den senare detaljplanens och skolbyggnadens
arkitekt, att den aktuella ytan längs Helgagatan kunde passa för ytterligare skollokaler, på den
del av fastigheten som nu är aktuell för hyreslägenheter.

Med detta sagt vill Svenska byggnadsvårdsföreningen tydliggöra att detta ärende handlar om
en ytterst känslig miljö - blåklassad enligt Stockholms stads kulturhistoriska
klassificeringskarta - direkt intill kvarteret Metern som utgör värdekärna i riksintresset och är
känt som ett skolexempel på de för tiden nya tankarna om storgårdskvarter. Projektet berör en
viktig principfråga, nämligen hur man förtätar så att man rar ett arkitektoniskt samspel mellan
äldre och ny bebyggelse utan att förstöra stadskaraktären.
Fastigheten Van der Huff 8 ramas in av en elegant och sparsmakad 20-talsklassicism
övergående i en, med avseende på volymer och proportioner, väl anpassad funktionalism.
Gemensamma stildrag är putsade murverkshus med sadeltak, spröjsade fönsterpartier i gedigna
material, en ljus och varierad färgsättning och det för Hallman typiska, oregelbundna gatunätet
som samspelar med naturliga grönområden med slingrande parkvägar, inspirerad av den
Svenska byggnadsvärdsföreningen
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