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BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER
Järvastaden AB har ansökt om ny detaljplan för att kunna permanenta tre befintliga förskolor som idag har tillfälligt bygglov
då användningen strider mot gällande detaljplan. I ansökan ingår även önskan om att pröva möjligheten till bostäder i en
byggnad som idag innehåller tillfälligt boende (Logementet 2) samt möjliggöra framtida bostadsandamål i Logementet 1.
Staden har konstaterat att förskolorna behövs under överskådlig tid i Järvastaden och planarbete har påbörjats.
Byggnaderna ingår i kulturmiljön Västerjärva kasernbyggnader som i översiktsplanen är utpekad som sammanhängande
kulturhistoriskt värdefull miljö. Det innebär att föreslagna ändringar prövas mot PBL:s bestämmelser om förvanskningsförbud och varsamhet.
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I gällande detaljplan, Detaljplan för Kv Staben m fl, Västerjärva-etapp 1, lagakraftvunnen 2006, omfattas samtliga byggnader av rivningsförbud och förvanskningsförbud av exteriörer. Även parkytan kring vilka byggnaderna grupperas omfattas av
bevarandekrav och förbud mot förvanskning av parkens karaktär. En förutsättning för den nya detaljplanen är att befintligt
skydd i form av rivningsförbud och förbud mot förvanskning av exteriör och parkmiljö inte ska påverkas av planändringen.
Tengbom har fått i uppdrag att göra en kulturhistorisk konsekvensanalys av föreslagen ny detaljplan. Analysen omfattar den
övergripande miljön, byggnadernas exteriörer och omgivande grönytor. Rapporten inleds med en genomgång av kulturhistorisk klassificering och författningsskydd enligt PBL och gällande detaljplan, därefter följer en övergripande historik och
karaktärisering av området, i efterföljande kapitel görs en beskrivning och antikvarisk bedömning av föreslagna åtgärder för
respektive fastighet och för kulturmiljön som helhet.
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1 LOGEMENTET 1
2 LOGEMENTET 2
3 INSKRIVNINGEN 1
4 MÖNSTRINGEN 3

Gällande detaljplan från Solna stad, www.solna.se.
Berörda fastigheter markerade med röd ring
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Topografisk bakgrundskarta från lantmäteriet, www.
lantmäteriet.se
3
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KULTURHISTORISK
KLASSIFICERING OCH FÖRFATTNINGSSKYDD
01
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
ÖVERSIKTSPLAN 2030
Berörda fastigheter ingår i kulturmiljön Västerjärva kasernbyggnader som i översiktplanen är utpekad som en sammanhängande kulturhistoriskt värdefull miljö. Det innebär att föreslagna ändringar prövas mot PBL:s bestämmelser om förvanskningsförbud och varsamhet. Underlaget till översiktsplanens kulturmiljöredovisning är ”Kulturminnesvårdprogram för
Solna” där kasernbyggnaderna utgör del av kulturmiljön ”Armens intendenturförråd i Bagartorp”.
INVENTERING SOLNAS 40-TALS BEBYGGELSE
Samtliga byggnader är med i Lars Lagås byggnadsinventering av Solnas 1940-talsbebyggelse

FÖRFATTNINGSSKYDD
Plan- och bygglagen
FÖRVANSKNINGSFÖRBUD
PBL 8 kap 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får
inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas också på […] bebyggelseområden.
UNDERHÅLL
PBL 8 kap 14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde
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från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras. […]
VARSAMHET
PBL 8 kap 17 § Ändring av en byggnad […] ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar
till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
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GÄLLANDE DETALJPLAN
”Detaljplan för kvarteret Staben m fl, Västerjärva etapp 1” vann laga kraft 2006-02-02. Planen möjliggjorde uppförande
av ca 650 lägenheter och säkerställde samtidigt bevarande av fyra kulturhistoriskt värdefulla byggnader från den tidigare
militära verksamheten på området: Logementet 1 och 2, Inskrivningen 1 samt Mönstringen 3. Byggnaderna försågs med
rivningsförbud samt förbud mot förvanskning av exteriör.
RIVNINGSFÖRBUD OCH SKYDDSBESTÄMMELSER
Samtliga byggnader omfattas av ”q1 = Byggnad får inte rivas. Byggnads exteriör får inte förvanskas.” I planbeskrivningen
tydliggörs att förvanskning av fasader inte tillåts men att nödvändiga åtgärder för ett långsiktigt bevarande och viss anpassning till ny användning ska tillåtas. Syftet med bestämmelsen är att exteriörer ska bevaras och skyddas mot förvanskning. Interiörer omfattas inte av bestämmelsen.
MARKANVÄNDNINGSBESTÄMMELSER
På grund av närheten till Enköpingsvägen ansågs tre av byggnaderna - Logementet 1 och 2 samt Inskrivningen 1 - inte vara
lämpliga för permanent boende. De fick därför användningsbestämmelsen K=Kontor. Samtidigt ville kommunen skapa
förutsättningar för ett bibehållande av pågående markanvändning. På fastigheterna Logementet 2 och Inskrivningen 1
kompletterades därför bestämmelsen med tillfälliga användningsbestämmelser.
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Den f d kasernbyggnaden i Logementet 1, som ligger nära en befintlig kraftledning, fick bestämmelsen ”K=Kontor”.
Den f d kasernbyggnaden i Logementet 2, som tidigare byggts om till studentbostäder, fick bestämmelsen ”K(B2) = Kontor, dessförinnan tillfälligt boenden”.
Den ursprungliga skolbyggnaden på Inskrivningen 1, som då planen antogs användes för skolverksamhet, fick bestämmelsen ”K(S) = Kontor, dessförinnan tillfällig skola”.
Det f d kansli- och mässhuset i Mönstringen 3, som då planen antogs användes som kontor men bedömdes vara lämplig
för bostadsändamål, fick bestämmelsen ”B(K)=Bostäder, dessförinnan kontor”.
MARKANVÄNDNING IDAG
En stor efterfrågan på förskolelokaler har lett till att tre av byggnaderna nyttjas för detta ändamål. Planens intentioner
om kontorslokaler längs Järva skujtbaneväg har därför inte realiserats. Förskoleverksamheten möjliggörs genom tidsbegränsade bygglov enligt följande:
LOGEMENTET 1
För fastigheten Logementet 1 finns tidsbegränsat bygglov för tre åtgärder:
•

Ändrad användning från kontor till skola.

•

Uppförande av barnvagnsförråd med bruttoarea om 7 kvm på prickad mark som ej får bebyggas.

•

Yttre ändring/Uppförande av ny ramp vid entré.

Förlängning av tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov gäller till och med 2024-12-23.
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LOGEMENTET 2
Pågående markanvändning, tillfälligt boende, är förenligt med detaljplanens bestämmelse.
INSKRIVNINGEN 1
För fastigheten Inskrivningen 1 finns tidsbegränsat bygglov för två åtgärder:
•

Ändrad användning från kontor till förskola.

•

Tillbyggnad om ca 17 kvm på prickad mark som ej får bebyggas.

Förlängning av tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov gäller till och med 2023-06-16. Någon ytterligare förlängning kommer inte att kunna göras då den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov inte kan överskrida 15 år.
MÖNSTRINGEN 3
För fastigheten Mönstringen 3 finns tidsbegränsat bygglov för:
•

Ändrad användning från kontor till förskola

•

Ändring av fasad, nytt skärmtak samt ny ramp för tillgänglighet.

Förlängning av tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov gäller till och med 2022-05-03.
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HISTORISK
ÖVERSIKT
01
MILITÄREN ETABLERAR SIG PÅ JÄRVAFÄLTET
I början av 1900-talet beslutade riksdagen att köpa in Järvafältet som övningsfält för militären. Bakgrunden var att det tidigare övningsfältet, som låg på Ladugårdsgärdet och Norra Djurgården, i allt större utsträckning började inkräktas av andra
militära och civila funktioner samtidigt som intresset för en framtida stadsutveckling på området ökade. Under början av
1900-talet utreddes därför dels möjligheten att genom markförsäljning skaffa intäkter som kunde bekosta utflyttning av verksamheten, dels lämpliga nya områden. Valet föll på Järvafältet, bland annat för att det låg relativt nära Stockholm, att det
fanns ett utbyggt järnvägsnät och att staten redan ägde delar av marken. Till en början nyttjades området huvudsakligen
som övningsfält för framförallt skjutövningar, men successivt flyttades olika fasta militära funktioner till fältet.
INTENDENTURFÖRRÅD PÅ BAGARTORPSOMRÅDET KRIGSÅREN 1939-1945
Två av de militära funktioner som placerades på Järvafältet var arméns intendentursförråd i Stockholm (AIS) samt 1:a intendenturkompaniet (Int 1). Förslag till intendenturförrådets och intendenturkompaniets nya placering lades i mitten av 1930-talet och godkändes av riksdagen 1936 med avsättning av medel för förberedande åtgärder under budgetåret 1937/39. AIS och
Int 1 ansvarade för förvaltningen och hushållningen vid förbanden, d.v.s. de skulle förse förbanden med mat, drivmedel och
utrustning. På grund av intendenturförrådets dagliga leveranser av material till förbanden var goda kommunikationer nödvändiga. Förutsättningarna för att anlägga ett stickspår från norra stambanan, norr om Ulriksdals station, var ett viktigt skäl
till val av etableringsplats. Ett på området befintligt torp, Bagartorpet, fick ge namn till området. Under 1939 och 1941 avsattes
ytterligare medel för färdigställandet av anläggningen.
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Under krigsåren 1939-1945 uppfördes ett 30-tal byggnader på området - förrådsbyggnader, lektionssalar, kaserner, kansli,
mässar, markenteri, garage, verkstäder, snickeri mm. Dessutom tillkom järnvägsspår för transport till de mobiliseringsförråd
som placerades i områdets norra del. Utbyggnaden skedde i två etapper. I den första etappen, färdigställd 1942, uppfördes
tre förråd, en expeditionsbyggnad, ett viktualiemagasin (livsmedelsmagasin) samt stickspårsanläggningar. I den andra etappen, 1943-1946, uppfördes resterande byggnader. Arkitekter för den andra etappen var Backström & Reinius som 1943 tog
fram en första situationsplan över området och som även ritade flertalet av byggnaderna.
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EFTERKRIGSTIDEN 1945-1970
Intendenturkompaniet flyttade från området redan 1949 medan armens intendenturförråd för Stockholm flyttade ut 1966. Intendenturkompaniets byggnader nyttjades under 1950-talet av Infanteriets kadettskola och i början på 1960-talet avdelades
mark och vissa förrådsbyggnader till Förenade fabriksverkens överskottsförsäljning (fr o m 1977 under namnet FFV Allmaterial
AB). 1964 etablerades Centrala värnpliktsbyrån på området. Även andra militära verksamheter nyttjade området och lokalerna under olika perioder. Under 1960-talet fördes diskussioner om nedläggning av de militära verksamheterna på Järvafältet
för tillhandahållande av mark för bostadsändamål. År 1970 lämnade militären området. En stor del av marken med sina bevarade gårdar förvärvades av Stockholms, Sundbybergs, Solnas, Järfällas och Sollentunas kommuner. Andra delar togs över
av statliga bolag.
SENARE UTVECKLING
Vem som övertog förvaltningen av Bagartorpsområdet framgår inte av den litteratur som studerats. Men under åren har
byggnaderna i området nyttjats för ett antal olika verksamheter såsom studentbostäder för Polishögskolan, utbildningslokaler
för Grönlunds chaufförsutbildning, tillfälliga bostäder och förskoleverksamhet.
I Lars Lagerås inventering 2003 konstateras att mycket byggts om, till och förändrats genom åren men att de ursprungliga
byggnaderna till det yttre i stort var oförändrade och låg fint anslutna till den naturliga terrängen. Sedan 2001 ägs fastigheterna av Järvastaden AB som utvecklar en ny stadsdel på området. Detaljplan för de här aktuella byggnaderna antogs 2005.
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Häradsekonomisk karta upprättad 1901-1905. Fram till att
militären köpte in Järvafältet 1905 utgjorde området ett traditionellt jordbrukslandskap med ett antal gårdar och torp
med kringliggande åker- och skogsmark samt en begynnande
stads- och villabebyggelse i anslutning till järnvägsstationer.
Bagartorpsområdet markerad med svart linje. Källa: Lantmäteriet, www.lantmäteriet.se.

Situationsplan upprättad 1912. Kartan visar skjutbanornas placering och omfattning. Övriga delar är ännu inte utvecklade för
militära ändamål. Bagartorpsområdet markerad med svart linje.
Källa: Fortifikationsverkets arkiv.

01

03
Situationsplan över området, sannolikt upprättad av Backström
& Reinius 1943. Kvarvarande byggnader har markerats med
röd kulör. Planen avfotad från Wahlström, Bagartorpsområdet.
Fragment ur Historien om Järvafältets sydöstra hörn från 1709
till våra dagar, Karolinens tryckeri, Karlstad 1988.

Ekonomiska kartan 1950-51. Kartan visar de 30-tal byggnader
som uppfördes på området under krigsåren 1939-1945. Kvarvarande byggnader har markerats med röd kulör. Källa: Lantmäteriverket, www.lantmäteriet.se.
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01

Flygfoto ca 1960 med idag kvarvarande byggnader markerat i
rött. Källa Lantmäteriverket, www.lantmäteriet.se.

02

03

Flygfoto ca 1975 med idag kvarvarande byggnader markerat i
rött.Källa Lantmäteriverket, www.lantmäteriet.se.

Flygfoto idag med kvarvarande byggnader markerat i rött. Källa
Lantmäteriverket, www.lantmäteriet.se.
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Situationsplan över del av området 1988. Kvarvarande
byggnader har markerats med röd kulör. Planen avfotad från Wahlström, Bagartorpsområdet, s 5.

Inzoomad situationsplan från 1988 med kvarvarande
byggnader i rött och omgivande grönytor i grönt. Mellan Logementet 1 och 2 finns en infartsväg som leder
till en parkeringyta placerad mellan Logementet 2 och
Järva skjutbaneväg i planens nedre del.
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Flygfoto 1955-67. Källa: Eniro, www.eniro.se

Flygfoto 2014-2017. Källa: Eniro, www.eniro.se

03

Streetview maj 2014. Källa: Googlemaps, www.google.se. Marken kring Logementet 1 domineras av hårdgjorda
parkeringsytor.

02
9

KONSEKVENSANALYS

VÄSTERJÄRVA KASERNBYGGNADER - KARAKTÄRISERING
01

ÖVERGRIPANDE
Miljön karaktäriseras av en öppen bebyggelsestruktur med fyra fristående byggnader placerade på öppen tomtmark med
bevarade äldre grönytor samt naturpartier i form av berghällar och karaktärsskapande äldre träd. Bebyggelsestrukturen
följer det militära vägnätet vars huvudstruktur och topografiska anpassning till den naturliga terrängen till stor del bevarats.
Områdets västra del avgränsas av Järva skjutbaneväg vars mjukt rundade form följer den intilliggande skogbevuxna
bergskullen väster om vägen. Längs vägens östra sida ligger Logementet 1, Logementet 2 och Inskrivningen 1 vars byggnader
är rätvinkligt placerade mot den böjda vägsträckningen vilket skapar en lite asymmetrisk struktur. Byggnaderna omges
av öppen tomtmark och en i stora delar bevarad grönstruktur. På Logementet 1 har tidigare hårdgjorda parkeringsytor
ersatts av förskolegård. Framför byggnaden i Logementet 2 finns en särskilt fin bevarad förgårdsyta med öppna gräsytor
och höga karaktärsskapande tallar. Mönstringen 3 ligger längs Honnörsgatan som tillsammans med Lottagatan omger en
inre triangulär platsbildning i områdets östra del. Under den militära perioden bestod denna plats av en öppen grönyta
men idag utgör platsen en fin parkmiljö. Den bevarade öppna gräsytan i mitten omges av planterade träd och buskar som
rumsbildande element och som avgränsning mot det omgivande gatunätet.
ARKITEKTUR
De fyra byggnaderna är enhetligt gestaltade och karaktäriseras av ett enkelt avskalat formspråk med distinkta volymer,
ljusa putsade fasader, lertegelklädda sadeltak, vitmålade träfönster med varierad utformning samt fint gestaltade, från fasadliv indragna, entrépartier med väggar av gult tegel och dörrpartier av ek. I kv Logementet, vars byggnaderna uppfördes
som kasernhus, är entréer och trapphus placerade i låga utskjutande volymer som adderats till gavlarna mot områdets inre
del. De i förhållande till huvudbyggnaden något förskjutna volymerna skapar en fin variation i arkitekturen och har också en

02

rumsbildande funktion. Även byggnaden i Mönstringen 3, som uppfördes som kanslihus och mässar, karaktäriseras av förskjutna volymer och utskjutande entréparti. Byggnaden på Inskrivningen 1, ursprungligen uppförd som skola, består av en
enkel volym, utan förskjutningar, med ursprunglig entré och trapphus placerade på den östra fasaden och senare tillbyggd
hiss/entrérum på den norra gaveln. Karaktärsskapande för denna byggnad är den östra fasadens stora höga fönster som
speglar den ursprungliga skolfunktionen. Byggnadernas enhetligt utformade arkitektur är i huvudsak väl bevarad.
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På Mönstringen 3 har den västra gaveln under 1980-talet byggts till med en lägre entrévolym som idag utgör entré till förskolan som har sin verksamhet i den västra byggnadskroppen. Tillbyggnaden är utförd med fasader, fönster och tak lika
ursprunglig byggnad och inordnar sig i den befintliga arkitekturen på ett varsamt sätt.
På Inskrivningen 1 har en tillbyggnad för tillgänglighet med hiss och entrérum uppförts på den norra gaveln. Hissen går upp
till taket och följer sadeltakets snedställda form. Dess fasader är utförda i puts lika befintliga fasader medan entréförrummet i markplan utformats med glaspartier med vita profiler i vitlackerat stål med omgivande partier i vitmålad träpanel.
Det i huvudsak transparenta entrérummet utgör ett tydligt läsbart men volymmässigt småskaligt tillägg medan hisskroppen inordnar sig i den befintliga fasaden på ett mer diskret sätt. På den östra gaveln finns en senare tillkommen spiralformad utrymningstrappa som inmålats i kulör lika befintliga fasader. Trappans öppna karaktär och infärgade kulör gör att
tillägget inordnar sig i miljön på ett medvetet sätt.
Även på Logementet 1 finns en spiralformad utrymningstrappa i galvaniserat stål placerad på byggnadens östra gavel.
Trappan är omålad och avslutas med en gallerförsedd dörr som ger ett lite klumpigt uttryck. Den galvaniserade stålytan
kontrasteras mot de ljusa fasaderna vilket gör att tillägget synliggörs på ett ovarsamt sätt.
På Logementet 2 är exteriören i princip oförändrad.
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Topografisk bakgrundskarta från lantmäteriet, www.lantmäteriet.se
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Snedfoto från bingmaps. www.bingmaps.se
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01
BYGGNAD 18/MÖNSTRINGEN 3
Byggår:			1944
Ursprunglig funktion:
Kanslihus/mässar
Nuvarande funktion:
Förskola och bostäder
Förändring:		
1983 - tillbyggnad på västra gaveln

02

03
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BYGGNAD 22/INSKRIVNINGEN 1
Byggår:			1946
Ursprunglig funktion:
Skolbyggnad
Nuvarande funktion:
Förskola
Förändring:		
2008 - Tillbyggnad hiss/entrérum
			
Brandtrappa södra gaveln (årtal okänt)

01

03

02
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01
BYGGNAD 23/LOGEMENTET 2
BYGGNAD 23
Byggår:			1945
Ursprunglig funktion:
Kasern
Nuvarande funktion:
Bostäder

02

03
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BYGGNAD 24/LOGEMENTET 1
BYGGNAD 24
Byggår:			1945
Ursprunglig funktion:
Kasern
Nuvarande funktion:
Förskola
Förändring:		
2015 - Brandtrappa södra gaveln

01

03

02
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KULTURHISTORISKA
UTGÅNGSPUNKTER
01
Västerjärva Kasernmiljö uppfördes under tidigt 1940-tal som en del av arméns nya intendenturförråd. Arkitekter var Backström & Reinius, två av periodens främsta arkitekter. Miljön är kulturhistoriskt intressant som länk till områdets tidigare militära funktion, som tidstypiskt exempel på periodens arkitektur och som del av Backström & Reinius arkitekturproduktion.
Den har också en viktig miljöskapande funktion som kulturhistorisk årsring i den pågående utvecklingen av Järvastaden
och som kulturhistorisk kvalitet i närmiljön.

VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG
ÖPPEN OCH OREGELBUNDEN BEBYGGELSESTRUKTUR
•

Fristående byggnader

•

Öppen tomtmark

•

Öppen inre parkmiljö

ENHETLIG TIDSTYPISK ARKITEKTUR
•

Enkelt avskalat formspråk

•

Distinkta volymer med förskjutna byggnadskroppar

•

Ljusa putsade fasader

•

Lertegelklädda sadeltak

•

Vitmålade träfönster i olika utformning

•

Markerade entrépartier med väggar av gult tegel och dörrpartier av ek

02

BEVARAD GRÖNSTRUKTUR FRÅN DEN MILITÄRA PERIODEN
•

Tomtmarkens gröna karaktär

•

Grönytornas enkla utformning med öppna gräsytor och bevarade solitärträd

•

Talldungen på förgårdsmark till Logementet 2
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FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR OCH ANTIKVARISK BEDÖMNING
LOGEMENTET 1
För Logementet 1 föreslås att markanvändningsbestämmelsen K kompletteras med SB så att befintlig förskoleverksamhet
kan permanentas och så att framtida bostadsändamål möjliggörs. Det innebär att gällande tekniska egenskapskrav ska
tillämpas vid framtida bygglov. Relevant med avseende på den kulturhistoriska frågan är hur följdkrav avseende tillgänglighet, buller, dagsljus och parkering kan lösas på ett för kulturmiljön förenligt sätt.
TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighet föreslås lösas genom tillbyggnad av befintlig utskjutande byggnadsvolym med entré på byggnadens norra
gavel. Tillbyggnaden utförs som en förlängning av befintlig byggnadsvolym med fasader i puts lika befintliga fasader, med
2-luftsfönster i vitmålat trä lika befintliga intilliggande fönster och med lertegelklätt sadeltak lika befintligt tak. Entréportalen ges ett tegelomfång och tillgängliga entrédörrar utförs i trä. Hisstornets topp kläs med svart plåt lika övriga takdon.
Övriga delar av byggnadens exteriör påverkas inte av föreslagen ändring.
ANTIKVARISK BEDÖMNING
Föreslagen tillbyggnad innebär förändring av byggnadens norra gavel. Den befintliga lägre utskjutande byggnadsvolymen
med huvudentré förlängs och hamnar i linje med befintliga fönsterpartier på huvudbyggnadens gavel. Det innebär att den
lägre volymen utökas och får nya mindre smäckra proportioner, att delar av huvudbyggnadens volym byggs för och att det
väl avvägda förhållandet mellan de två volymerna förändras. Tillbyggnaden utförs med fasader, fönster, dörrar och tak lika
befintlig byggnad och inordnar sig i den befintliga arkitekturen på ett varsamt sätt. Den nya, tillgängliga, entrén markeras
med ett enkelt tegelomfång som anspelar på den befintliga entréns utformning. Dörrar utförs i ek.
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Sammantaget bedöms tillbyggnaden vara ett varsamt sätt att tillgängliggöra byggnaden. Den utökade volymen medför
viss negativ påverkan på förhållandet mellan de två volymerna och på upplevelsen av den ursprungliga arkitekturens volymgestaltning men i och med att den utformas med material och gestaltning lika befintlig byggnad inordnar den sig i den
ursprungliga arkitekturens enkla avskalade formspråk på ett medvetet och diskret sätt. Övriga delar av byggnadens exteriör påverkas inte av föreslagen planändring och möjligheten att avläsa och uppleva byggnadens ursprungliga arkitektur
bibehålls. Ändringen bedöms uppfylla kraven på varsamhet och förvanskningsförbud enligt PBL kap. 8 § 13-17 och vara
förenlig med skyddet mot förvanskning av exteriör i gällande detaljplan.

BEFINTLIG UTFORMNING

Logementet 1

FÖRESLAGEN TILLBYGGNAD

Vy från mönstringsvägen - skiss ny tillgänglig entré med hiss

03

Befintlig entré

Ny tillgänglig entré

Hiss

Mönstringsvägen

Tillgänglighet föreslås lösas genom tillbyggnad av befintlig utskjutande byggnadsvolym på byggnadens norra
gavel.

02

Västerjärva kasernbyggnader

17

Underlag till ny detaljplan - 2021 - xx - xx

Arbetsm

VISBYARK
STHLM VISBY
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01

Logementet 1

BEFINTLIGA FASADER

Fasader
Huvudentré

Ingen föreslagen fasadändring

02
FÖRESLAGEN TILLBYGGNAD

Logementet 1

Västerjärva kasernbyggnader
Hiss

Fasader med ny exteriör hiss

Underlag till ny detaljplan - 2021 - xx - xx

Arbetsmaterial

VISBYARK
STHLM VISBY

Huvudentré

03

Ny tillgänglig entré

Föreslagen fasadändring:

Tillgänglighet föreslås lösas genom tillbyggnad av befintlig utskjutande byggnadsvolym med entré på byggnages ett tegelomfång likt befintlig entré för att smälta in och
dens norra gavel. Tillbyggnaden
utförs
som en
avplåtbefintlig
byggnadsvolym Övriga delar av byggnasignalera
entré. Hisstornet
toppförlängning
föreslås kläs med svart
för
att samläsas med övriga takdon.
dens exteriör påverkas inte av föreslagen ändring och möjligheten att avläsa och uppleva byggnadens ursprungliArbetsmaterial
ga arkitektur bibehålls.
Rirningar: Västjärva kasernbyggnader, Underlag
till detaljplan - Visbyarkitekter 2021 - xx- xx.
Underlag till ny detaljplan - 2021 - xx - xx
5

Ny exteriör tillgänglig entré med hiss. Adderas bredvid den
befintliga entrén. Gestaltningen införlivas med befintlig
halvplansdel. Fasaden putsas likt befintlig och taket beläggs
med lertegel likt befintligt tak. Entréportar föreslås i trä och

VISBYARK
STHLM VISBY

Västerjärva kasernbyggnader
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DAGSLJUS
Föreslagna planlösningar för bostäder visar att dagsljuskrav för lägenheter kan tillgodoses med befintliga fönster och utan
ingrepp i befintliga fasader. Dagsljuskrav för förskoleverksamhet uppfylls i befintlig byggnad. Föreslagen komplettering
med bostads- och skoländamål medför därför inga ändringar av fasad kopplat till dagsljuskrav.
BULLER
Bulleråtgärder föreslås lösas genom att 1,8 m höga bullerskärmar uppförs längs med hela kv Logementet mot Järva skjutbaneväg samt vid hörnet mot Inskrivningsvägen. Skärmarna utförs i stående träpanel med ribbverk och målas i en för
miljön lämplig kulör. Val av kulör görs i senare skede. Ribbverken kan fungera både som spaljé för klätterväxter samt som
dekoration. Klätterväxter planteras på båda sidor av bullerskärmen. In mot förskolegården kan skärmarna användas som
bollplank och fungera som del av lek. Här föreslås en mer lekfull utformning av skärmarna.
ANTIKVARISK BEDÖMNING
Föreslagna 1,8 m höga bullerskärmar placeras mot Järva skjutbaneväg i den yttre delen av miljön och med respektavstånd
till byggnaderna. Den föreslagna utformningen med stående träpanel och plantering av klätterväxter mot Järva skjutbaneväg och mot de inre gårdsmiljöerna bedöms vara ett godtagbart sätt att lösa bullerfrågan. Den idag öppna fastighetsgränsen mot Järva skjutbaneväg blir mer sluten men byggnaderna kommer fortsatt att från håll vara synliga ovanför det
växtförsedda planket. Den öppna strukturen mot övriga sidor av fastigheten bibehålls. För att minska barriäreffekten och
möjliggöra inblick mot fastighetsgårdarna när man rör sig längs med Järva skjutbaneväg kan möjligheten att utföra delar
av bullerskärmen med transparenta glaspartier prövas i nästa skede.
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KV LOGEMENTET

Befintlig miljö längs Järva skjutbaneväg.

D P LO G E M E N T E T

GÅRDSUTFORMNING FÖRSKOLEGÅRDAR SAMT BOSTADSGÅRDAR

AVSKÄRMNING
BULLERSKÄRMAR
Bullerskärmar förslås utförmas i trä, som målas
i kulör som anpassas till de bef byggnaderna.
Ribbverk kan fungerar både som spaljé samt som
dekoration. Klätterväxter planteras på båda sidor
av bullerskärmen. In mot förskolegårdarna kan
skärmarna användas som bollplank och fungera som
del av lek. Här kan skärmarna gärna utformas mer
lekfullt.

PICNICBORD, TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD

PICN

03

AVSKÄRMNING MOT ANGRÄNSANDE UTEPLATSER
På förskolans gård på Mönstringen 3, föreslås
kompletterande avskärmningar i trä längs med
fastighetsgräns. Dessa anpassas mot bef naturmark
och höjd anpassas för att skapa insynsskydd mot
de högre liggande uteplatserna på angränsande
bostadsgård. Mot skärmarna planteras olika
blommande klätterväxter. Skärmarna bör ej vara helt
täta.
LEK, NATURLIGA MATERIAL

AVGRÄNSNING AV GEMENSAM UTEPLATS PÅ GÅRD,
LOGEMENTET 1 OCH 2

UTOMHUSGRILL

EN MJU

Runt den föreslagna gemensamma uteplatsen kan en
mjuk häck planteras. Ytan kan även samutnyttjas av
förskolan.

GRILLPLATS
BEF BULLERSKÄRM LÄNGS MED DROTTNINGHOLMSVÄGEN I STOCKHOLM

02

I den bef kvartersparken föreslås en ny grillplats med
picnic bord som avgränsas av ett lågt staket. Här kan
Ur och Skur förskolan grilla och äta, samt platsen kan
utnyttjas av andra barngrupper.

Bullerskydd utförs med 1,8 m höga bullerplank som placeras
längs Järva skjutbaneväg och i hörnet mot Inskrivningsvägen.

19

Referensbild för bullerskärm.

EX. PÅ GENOMSIKTLIG AVSKÄRMNING

ODLINGSLÅDO
MELLAN PRIVA
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PARKERING

01

Angöring och personalbilparkering vid förskoleverksamhet löses på samma sätt som idag, dvs genom befintlig angöring
och gatuparkering. Cykelparkering (8 platser) anordnas i anslutning till entrén mot Honnörsgatan.
Vid bostadsändamål ökar behovet på cykel- och bilparkering. I det förslag på gestaltning av utemiljön som framtagits
föreslås cykelparkeringen vid entrén mot Honnörsgatan utökas till 20 platser och bilparkering (7 platser) föreslås anordnas
vid befintlig angöring mot Honnörsgatan. Övriga behov för cykel löses genom anordning av cykelparkering i källarplan och
övriga parkeringsbehov för bil löses genom befintlig gatuparkering.
ANTIKVARISK BEDÖMNING
Föreslagna ytor för cykel- och bilparkering bedöms kunna lösas på ett för kulturmiljön hänsynsfullt sätt. Cykelparkeringen
placeras så att en grön yta bibehålls mot gatan och bedöms inte medföra negativ påverkan på kulturmiljön. Föreslagen
yta för bilparkering placeras på befintliga hårdgjorda ytor som idag nyttjas för förskolegård. Berörda ytor har tidigare nyttjats som infarts- och parkeringsplats både under och efter den militära perioden. De sju p-platser som föreslås anordnas
på kvartersmark bedöms kunna utföras på ett för kulturmiljön godtagbart sätt.
GÅRDSUTFORMNING
Gårdarnas utformning föreslås bygga vidare på den befintliga landskapsutformningen, med en enkelhet i materialval och
öppenhet mot gata. Befintliga solitärträd bevaras och föreslås kompletteras med mindre blommande prydnadsträd eller
fruktträd. Befintlig asfalt föreslås rivas och ersättas av markbeläggning av genomsläppliga material såsom stenmjöl, plattor med fog och ränndalar av storgatsten. Förskolegård föreslås avskärmas med nätstängsel. Vid bostadsändamål föreslås
en gemensam bullerskyddad uteplats för Logementet 1 och 2.
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ANTIKVARISK BEDÖMNING
Föreslagen gårdsutformning anpassas till befintlig landskapsutformning och utformas så att den öppna karaktären bibehålls. Förslagna åtgärder bedöms vara förenliga med kulturmiljön.

SAMLAD BEDÖMNING LOGEMENTET 1

03

Föreslagen komplettering av markanvändning medför krav på tillgänglighet, bulleråtgärder och för bostadsanvändning
anordnande av bilparkering på kvartersmark. Tillgänglighet föreslås lösas genom tillbyggnad av befintlig utskjutande
byggnadsvolym med entré på byggnadens norra gavel. Tillbyggnaden utförs med fasader, fönster, dörrar och tak lika befintlig byggnad så att den inordnar sig i den befintliga arkitekturen på ett varsamt sätt. Övriga delar av byggnadens exteriör påverkas inte av föreslagen planändring vilket innebär att övriga fasader bevaras oförändrade. Möjligheten att avläsa
och uppleva byggnadens ursprungliga arkitektur bibehålls. Ändringen bedöms uppfylla kraven på varsamhet och förvanskningsförbud enligt PBL kap. 8 § 13-17 och vara förenlig med skyddet mot förvanskning av exteriör i gällande detaljplan.
Föreslagna 1,8 m höga bullerskärmar placeras mot Järva skjutbaneväg i den yttre delen av miljön och med respektavstånd
till byggnaderna. Den föreslagna utformningen med stående träpanel och plantering av klätterväxter mot Järva skjutbaneväg och mot de inre gårdsmiljöerna bedöms vara ett godtagbart sätt att lösa bullerfrågan. Den idag öppna fastighetsgränsen mot Järva skjutbaneväg blir mer sluten men byggnaderna kommer fortsatt att från håll vara synliga ovanför det
växtförsedda planket. Den öppna strukturen mot övriga sidor av fastigheten bibehålls. För att minska barriäreffekten och
möjliggöra inblick mot fastighetsgårdarna när man rör sig längs med Järva skjutbaneväg kan möjligheten att utföra delar
av bullerskärmen med transparenta glaspartier prövas i nästa skede.
Föreslagna ytor för cykel- och bilparkering bedöms kunna lösas på ett för kulturmiljön hänsynsfullt sätt. Cykelparkeringen
placeras så att en grön yta bibehålls mot gatan och bedöms inte medföra negativ påverkan på kulturmiljön. Föreslagen
yta för bilparkering placeras på befintliga hårdgjorda ytor som idag nyttjas för förskolegård. Berörda ytor har tidigare nyttjats som infarts- och parkeringsplats både under och efter den militära perioden. De sju p-platser som föreslås anordnas
20
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på kvartersmark bedöms kunna utföras på ett för kulturmiljön godtagbart sätt. Föreslagen gårdsutformning anpassas till
befintlig landskapsutformning och utformas så att den öppna karaktären bibehålls.
Sammantaget bedöms föreslagen komplettering med förskola- och bostadsändamål vara förenlig med fastighetens och
den övergripande miljöns kulturmiljövärden.
D P LO G E M E N T E T

SITUATIONSPLANER

SITUATIONSPLAN VID FÖRSKOLEVERKSAMHET LOGEMENTET 1
FASTIGHETSGRÄNS
BULLERSKÄRM
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FÖRSKOLEGÅRD
LOGEMENTET 1
1700 KVM, 60 BARN, 28 KVM/BARN
BOSTADSGÅRD
LOGEMENTET 2

SITUATIONSPLAN LOGEMENTET 1 & 2
D P LO G E M E N T E T

Bulle
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men
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SITUATIONSPLANER

SITUATIONSPLAN VID BOSTADSÄNDAMÅL LOGEMENTET 1
FASTIGHETSGRÄNS
BULLERSKÄRM
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SITUATIONSPLAN LOGEMENTET 1 &2
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LOGEMENTET
2
01

För Logementet 2 föreslås att markanvändningsbestämmelsen K kompletteras med B så att bostadsändamål kan
permanentas. För att undvika krav på anordnande av parkering på kvartersmark föreslås en inriktning på studentbostäder. Ändringen föranleder inte behov av exteriör ombyggnad. Behov av cykelparkering föreslås lösas genom
att befintlig cykelparkering byggs om och kompletteras med nya platser längs med den hårdgjorda väg som idag
leder upp till entrén. Parkeringen utformas symmetriskt med 20 platser på ömse sidan om vägen. Befintlig asfalt
föreslås rivas och ersättas av markbeläggning av genomsläppliga material såsom stenmjöl, plattor med fog och
ränndalar av storgatsten. Gårdsmarken för övrigt påverkas inte av föreslagen ändring.
ANTIKVARISK BEDÖMNING
Föreslagen komplettering av markanvändning medför inga följdkrav avseende byggnaden vilket innebär att befintlig exteriör bevaras oförändrad. Placering och utformning av cykelparkering görs med hänsyn till kulturmiljön
P LO G E M
E N T E T Inriktningen
SITUATIONSPLANER
och så att befintliga träd bevaras ochDgrönytor
beaktas.
på studentbostäder medför inga krav på an-

ordnande av parkering inom kvartersmark. Angöring och bilparkering löses på samma sätt som idag, dvs genom
befintlig angöring och gatuparkering. Befintlig förgårdsmark med karaktärsskapande tallar bevaras.
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Sammantaget bedöms föreslagen komplettering för bostadsändamål vara förenlig med fastighetens och den
övergripande miljöns kulturmiljövärden.
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BOSTADSGÅRD
LOGEMENTET 1
LOGEMENTET 2

INSKRIVNINGEN 1
Befintlig förgårdsmark med karaktärsskapande tallar bevaras.
SITUATIONSPLAN LOGEMENTET 1 &2

INSKRIVNINGEN 1
För Inskrivningen 1 föreslås att markanvändningsbestämmelsen K kompletteras med S så att befintlig förskoleverksamhet kan permanentas.
Tillgänglighet löses genom att befintligt tillfälligt bygglov för tillbyggnad får permanent lov. Åtgärden förutsätter
att befintlig byggrätt utökas med ca 17 kvm och att begränsningen av markens bebyggelse i gällande plan justeras.
Bulleråtgärder löses genom att 1,8 m höga bullerskärmar uppförs längs med Järva skjutbaneväg, längs delar av
Inskrivningsgatan och längs med hela den södra fastighetsgränsen. Skärmarna utförs i stående träpanel med ribbverk och målas i en för miljön lämplig kulör. Val av kulör görs i senare skede. Ribbverken kan fungera både som
spaljé för klätterväxter samt som dekoration. Klätterväxter planteras på båda sidor av bullerskärmen. In mot förskolegården kan skärmarna användas som bollplank och fungera som del av lek. Här föreslås en mer lekfull utformning av skärmarna.
22
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Angöring och personalbilparkering vid förskoleverksamhet löses på samma sätt som idag, dvs genom befintlig angöring
och gatuparkering. Cykelparkering (10 platser) anordnas i anslutning till befintlig entré mot Lottagatan.
Förskolegårdens utformning föreslås bygga vidare på den befintliga landskapsutformningen, med en enkelhet i materialval och öppenhet mot gata. Befintliga solitärträd bevaras. Befintlig asfalt föreslås rivas och ersättas av markbeläggning
av genomsläppliga material såsom stenmjöl, plattor med fog och ränndalar av storgatsten. Förskolegård föreslås avskärmas med nätstängsel.
ANTIKVARISK BEDÖMNING
Föreslagen komplettering av markanvändning medför inga följdkrav utöver att befintligt tillfälligt bygglov för tillbyggnad
permanentas, vilket innebär att befintlig exteriör bevaras oförändrad. Föreslagna 1,8 m höga bullerskärmar placeras
längs den yttre delen av fastigheten och med respektavstånd till byggnaden. Den föreslagna utformningen med stående
träpanel och föreslagen plantering av klätterväxter bedöms vara ett godtagbart sätt att lösa bullerfrågan. Det befintliga,
öppna och lägre staketet rivs och ersätts av ett högre slutet växtbevuxet plank. Fastighetsgränsen mot Järva skjutbaneväg blir mer sluten men på håll kommer byggnaden fortsatt att vara synliga ovanför planket. Den öppna strukturen mot
parken och hörnet Inskrivningsvägen/Honnörsgatan bibehålls. För att minska barriäreffekten och möjliggöra inblick mot
fastighetsgårdarna när man rör sig längs med Järva skjutbaneväg kan möjligheten att utföra delar av bullerskärmen
med transparenta glaspartier prövas i nästa skede. Cykelparkeringen placeras på befintliga hårdgjorda ytor och bedöms
inte
medföra
påverkan på kulturmiljön. Befintliga solitärträd bevaras.
D P LO
GEM
EN
T E T negativ
SITUATIONSPLANER
Sammantaget bedöms föreslagen komplettering för skoländamål vara förenlig med fastighetens och den övergripande

FASTIG

miljöns kulturmiljövärden.

BULLE

01

INSKYD

INSKRIVNINGEN 1

INSKRIVNINGEN 1

10

CYK

LAR

10 AR
L
CYK

LEKHUS

KVARTERSPARK

Bulleråtgärder löses genom att 1,8 m höga bullerskärmar uppförs längs med Järva skjutbaneväg och längs med den södra
03
fastighetsgränsen. De nya bullerskärmarna ersätter befinligt
staket.
FÖRSKOLEGÅRDAR

INSKRIVNINGEN 1
1060 KV, 54 BARN, 20 KVM/B

MÖNSTRINGEN 3
1375 KVM, 78 BARN, 18 KVM/

02
SITUATIONSPLAN
INSKRIVNINGEN 1, MÖNSTRINGEN 3
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MÖNSTRINGEN
01
3
För Mönstringen 3 föreslås att markanvändningsbestämmelsen B kompletteras med S så att befintlig förskoleverksamhet
kan permanentas. Byggnaden innehåller även befintliga bostäder som bibehålls. Ändringen medför inte behov av exteriör
ombyggnad eller krav på bulleråtgärder. Tillgänglighet löses genom att angöring till befintlig entré i källarplan tillgängliggörs och att en ny hiss uppförs inne i byggnaden. Åtgärderna innebär att den yttre miljön tillgängliggörs men innebär inga
förändringar av byggnaden. Utformning av ramper redovisas i nästa skede. Personalparkering löses på samma sätt som
idag, dvs genom befintlig angöring och gatuparkering. För att minska insyn mot angränsande uteplatser i intilliggande
bostadskvarter norr om fastigheten föreslås kompletterande avskärmningar i trä längs fastighetsgräns. I det underlag för
utemiljö som framtagits föreslås att avskärmningarna anpassas till befintlig naturmark, att de inte utformas helt täta samt
att de förses med olika blommande klätterväxter. Utformning redovisas i nästa skede.
ANTIKVARISK BEDÖMNING
Föreslagen komplettering av markanvändning medför krav på tillgänglighet vilket löses genom uppförande av hiss inne i
byggnaden med ingång från en befintlig entré i källarplan. Befintlig exteriör bevaras oförändrad. Yttre tillgänglighet till ny
hiss löses genom anordnande av ramper på förskolegården. Detaljutformning redovisas i nästa skede. Under förutsättning
att ramper och insynsskydd utformas på ett för miljön hänsynsfullt sätt bedöms föreslagen komplettering med skoländamål vara förenlig med fastighetens och den övergripande miljöns kulturmiljövården.
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FASTIGHETSGRÄNS
BULLERSKÄRM
INSKYDDANDE SKÄRM
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KVARTERSPARK

FÖRSKOLEGÅRDAR
INSKRIVNINGEN 1
1060 KV, 54 BARN, 20 KVM/BARN
MÖNSTRINGEN 3
1375 KVM, 78 BARN, 18 KVM/BARN
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