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Motion om Liljevalchs utbyggnad
Remissvar
Förslag till beslut
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat.

Ärendet
Peter Wallmark (SD) har inlämnat en motion med förslaget att
Stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att anpassa den Liljevalchs nyligen invigda utbyggnad till
originalbyggnaden.
Bakgrund
Liljevalchs konsthall som invigdes 1916 uppfördes efter ritningar av
arkitekten Carl Bergsten. Byggnaden var den första självständiga
och offentliga konsthallen för modern konst i Sverige. Huvudbyggnaden liksom den intilliggande cafébyggnaden Blå porten har
de senaste åren renoverats. Trots renoveringen så uppfyller den
ursprungliga konsthallen inte de krav på klimat och säkerhet som
ställs i en modern utställningsverksamhet.
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För att tillskapa mer utställningsutrymme men också moderna
klimat- och säkerhetsförutsättningar utreddes därför frågan om en
tillbyggnad. En tävling genomfördes som vanns av arkitekten Gert
Wingårdh och glasformgivaren Ingegerd Råman. Tävlingen följdes
av ett detaljplanearbete med påföljande bygglov som gav förutsättningarna för nybyggnationen. Nybyggnaden invigdes under augusti
månad innevarande år.
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Kontorets synpunkter och förslag
Fastighetskontoret förvaltar Liljevalchs konsthall sedan årsskiftet
2010/2011. Kontoret har därmed varit byggherre för tillbyggnaden.
Byggnadens utformning har hanterats och bedömts i alla processer
som lett fram till det färdiga resultatet. Byggnaden överensstämmer
med översiktsplanens intentioner för det så kallade evenemangsområdet på Djurgården. Den nya utställningshallen har i höjd
anpassat sig till Liljevalchs konsthall. Byggnaden är tillbakadragen
så att Liljevalchs norra stora utställningshall fortsatt är huvudnumret
i stadsrummet. Berörda remissinstanser inom staden som till
exempel Stadsmuseet liksom länsstyrelsen som har att granska
planens påverkan på Nationalstadsparken har godtagit nuvarande
gestaltning.
Fastighetsnämnden, kulturnämnden liksom kommunfullmäktige har
genom sina fattade beslut välkomnat och godkänt gestaltningen som
getts byggnaden av en av Sveriges mest namnkunniga samtida
arkitektkontor liksom den konstnärliga utformningen av fasaderna.
Tillbyggnadens yttre gestaltning har följaktligen legat till grund för
stadens investeringsbeslut, liksom för den antagna detaljplanen och
givna bygglov där gestaltning prövats av olika remissinstanser.
Kontoret finner därför att det inte finns anledning att på nytt pröva
frågan om en anpassning till Liljevalchs konsthall och 1910-talets
formspråk.
Slut
Bilagor
1. Motionen
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