Samfundet S:t Erik
Stockholm

YTTRANDE
2017-02-01
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Detaljplan för Nebulosan 32 m.fl., Dalagatan 32, Vasastaden, S-Dp 2016-02546
Planförslaget innebär att ett gårdshus uppförs i kvarteret Nebulosan, mellan fastigheterna Nebulosan
32 och Nebulosan 33, med gatuadress Dalagatan 32-34 respektive Västmannagatan 41-43.
Kvarteret består av en enhetlig bostadsbebyggelse, där alla hus är från 1880- och 90-talen och fem
våningar höga, med undantag av tre hus i kvarterets södra del, nämligen de två nämnda husen och
Nebulosan 30, Observatoriegatan 18-20.
De tre husen är uppförda på 1960-talet efter en detaljplan (stadsplan) från 1930-talet, då nästan hela
innerstaden (utom Nedre Norrmalm) fick kvartersvisa stadsplaner, i enlighet med 1931 års
stadsplanelag och byggnadsstadga. Kvarterens alla gårdshus skulle rivas och nya gathus tilläts som
kompensation bli åtta våningar höga och drogs in omkring sex meter från gatan. Ambitionen var att
överallt skapa sammanhängande gårdar och bredare gator, för att förbättra bostädernas
ljusförhållanden.
De två stora bostadshusen Nebulosan 32 och 33 är ritade av arkitekt Gunnar Nordström och uppförda
med påfallande hög materialkvalitet (gula tegelfasader, kopparplåt, ädelträdetaljer, bottenvåning i svart
granit) och med konstnärlig utsmyckning interiört.
Även gården ägnades osedvanlig omsorg, med dess gräsmatta, buskage och ovanliga träd. Den
utformades av två av svensk landskapsarkitekturs portalfigurer, Sven Hermelin och Inger Wedborn.
De två fastigheterna och gården har uppgraderats till ”grön” kulturhistorisk klassning av Stadsmuseet.
Det planerade nya gårdshuset är fem våningar högt, med den översta våningen indragen, har en oval
planform och intressant fasadutformning. Det medför emellertid att den öppna gården försvinner och
att endast en begränsad nyplantering kan göras.
Kvarteret Nebulosan har stort arkitektur- och samhällshistoriskt intresse genom att det illustrerar
skillnaderna mellan 1800-talets kvartersstruktur och 1930-talets stadsplaneideal på ett mer slående sätt
än kanske något annat kvarter i Stockholm. Därtill kommer 1960-talsmiljöns osedvanligt höga
kvaliteter.
Den öppna gården bör därför behållas intakt och detaljplanen omarbetas, med strikta
skyddsföreskrifter.
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