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OMFATTNING/ÅTGÄRD

Fönsterbyte av insticksfönster i ursprungliga karmar på första våningen, västfasaden samt gavelfasaderna.
Totalt 12st flaggfönster (fyrlufts) samt 1st rundfönster i kupa mot väst. Beställaren önskar utforma nya
fönster enligt nuvarande utseende, dock med treglasbågar för att höja hotellets komfort rörande
dragighet och buller.
RESTRIKTIONER

Plan- & bygglagen, Byggnadsordning för Visby innerstad 2010-03-26, Riksintresset Visby, Världsarvet Visby,
Fornlämning Visby 107:1

BAKGRUND
BYGGNADSBESKRIVNING/HISTORIA

Kvarteret Batteriet bebyggs under 1800-talets andra hälft med två bostadshus. Batteriet 9 rymmer idag
hotellverksamhet. Byggnaden från 1860-talet är byggd i souterräng under valmat tegeltak. Stommen är i
regelverkskonstruktion uppförd i en våning med källare samt inredd vind.
Frontespiser, gesimser, hörnkedjor, omfattningar samt proportioner och fönstergeometri ger huset dess
karaktär av klassicism. Huset tillför med sitt relativt välbevarade yttre ursprungsutseende ett högt
kulturhistoriskt- och framförallt miljöskapande värde för både kvarteret och området.
KULTURHISTORISKA VÄRDEN RÖRANDE ÅTGÄRDEN

Huset ligger i en mycket öppen placering inom staden vilket innebär att förändringar påverkar
stadsmiljön på ett sätt som upplevs mer uppenbart än i en sluten stadsmiljö. Det är med andra ord av
högsta vikt att nya fönster utförs på ett för huset korrekt sätt rörande utformning och material.

ANTIKVARISK BEDÖMNING OCH KONSEKVENSANALYS
BEDÖMNING

För att inte sänka byggnadens kulturhistoriska värden skall fönster så långt möjligt utföras efter ett
ursprungligt utseende och materialval.
ANALYS

Nuvarande insticksfönster från 1900-talets senare del är av låg kvalitet. Vid monteringen har hänsyn inte
tagits till utformning, kvalitét och geometri där man förändrat fönsteröppningarnas proportioner.
Om nya fönster utformas på ett för huset gynnsamt sätt rörande kulturhistoriskt värde samt enligt
gällande Byggnadsordning kommer det kulturhistoriska värdet att öka jämfört med dagens fönster.
Då treglasfönster eftersträvas med åtgärden kan dock originalkarmen inte sparas då tätheten inte kan
åstadkommas. Det är dock enbart karmens inmurade delar som är original. Färgsättningen kan heller inte
anses rimlig att ändra då samtliga öppningar inte kommer påverkas.
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TEKNISK BESKRIVNING
UTFORMNING OCH MATERIAL

Fönster skall utformas enligt de äldsta ritningarna gällande fyrluftsfönster. Ytterbågar skall ha glasbrytande
spröjs, vara utåtgående på sidohängning samt byggas av tätt kärnvirke och målas med linoljefärg.
Ytterbågarnas glas bör ha valsat 3mm glas för att ytterligare höja stadsdelens miljö. Rundfönstrets
orginalkarm skall behållas. Rundfönstrets ytterbåge bör ha glasbrytande spröjs samt gärna ha inslag av
färgat glas efter de ursprungliga entrédörrarnas kulörer för att återskapa byggnadens ursprungliga
arkitektoniska värden.
Observera att bygglovsansökan skall kompletteras med fasadritningar 1:20.

Antikvarie Peter d’Agnan
Certifierad sakkunnig avseende kulturvärlden, behörighet K (KUL2, BFS 2011:15)

BILAGOR: fotodokumentation gavlar samt fasad mot Strandvägen 2017-08-23 (berörda fönster
utmärkta) fasadritningar 1893, 1927
KÄLLOR: Gotlands museums arkiv, Regionarkivet,Visby innerstad -en bebyggelseinventering. 2003. Del II.
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