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Antikvariskt utlåtande avseende planasökan för ändring av detaljplan
OBJEKT:

Detaljplan

Detaljplan för kv Staben m f, Västerjärva-etapp 1,
Stadsdelen Järva i Solna stad, Laga kraft 2006-02-02

Fastighet

Logementet 1 och 2
Inskrivningen 1
Mönstringen 3
Solna stad

Kommun

BESTÄLLARE: Företag

Kontaktperson

Järvastaden AB
Stefan Sellgren

BAKGRUND
Järvastaden AB avser ansöka om ändring av ”Detaljplanen för kv Staben m f i, Västerjärva etapp 1”.
Ändringen rör markanvändningsbestämmelser för fyra kulturhistoriskt värdefulla byggnader som i planen
omfattas av rivningsförbud samt förvanskningsförbud för exteriörer. Syftet är dels att skapa förutsättningar för att befntliga förskoleverksamheter, som idag bedrivs på tillfälliga bygglov i tre av byggnader, ska få
planstöd för permanent verksamhet, dels att skapa förutsättningar för ett permanent planstöd för bostadsändamål en av fastigheterna. Undertecknad har som certiferad sakkunnig på kulturvärden fått i uppdrag
att identifera eventuella kulturhistoriska konsekvenser.
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GÄLLANDE DETALJPLAN
”Detaljplan för kvarteret Staben m f, 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 utan här
gäller PBL:s allmänna krav på varsamhet vid ändring.
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 fck 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.
Logementet 2, som tidigare byggts om till studentbostäder, fck bestämmelsen ”K(B2) = Kontor, dessförinnan tillfälligt boenden”.
Inskrivningen 1, som då planen antogs användes för skolverksamhet, fck bestämmelsen ”K(S) = Kontor,
dessförinnan tillfällig skola”.
Logementet 1, som ligger nära en befntlig kraftledning, fck endast bestämmelsen ”K=Kontor”.
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Mönstringen 3, som då planen antogs användes som kontor men bedömdes vara lämplig för bostadsändamål, fck bestämmelsen ”B(K)=Bostäder, dessförinnan kontor”.
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Topografsk bakgrundskarta från lantmäteriet, www.lantmäteriet.se
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Gällande detaljplan från Solna stad, www.solna.se. Berörda fastigheter
markerade med röd ring
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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 fnns 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.
INSKRIVNINGEN 1
För fastigheten Inskrivningen 1 fnns 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 fnns tidsbegränsat bygglov för:
Ändrad användning från kontor till förskola
Ändring av fasad, nytt skärmtak samt ny ramp för tillgänglighet.
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Förlängning av tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov gäller till och med 2022-05-03.
LOGEMENTET 2
Pågående markanvändning, tillfälligt boende, är förenligt med detaljplanens bestämmelse.

PLANANSÖKAN
Syftet är dels att skapa förutsättningar för att befntliga förskoleverksamheter, som idag bedrivs på tillfälliga bygglov i tre av byggnader, ska få planstöd för permanent verksamhet, dels att skapa förutsättningar för ett permanent planstöd för bostadsändamål på Logementet 2. Det innebär också att frågan om
tillgänglighet och uppförande av barnvagnsförråd m m behöver få en permanent lösning.

KULTURHISTORISKA UTGÅNGSPUNKTER
Byggnaderna uppfördes under tidigt 1940-tal som en del av arméns nya intendenturförråd. Arkitekter var
Backström & Reinius, två från periodens namnkunniga arkitekter. Arkitekturen präglas av en lite folklig,
traditionellt präglad funktionalism karaktäriserat av ett avskalat formspråk med ljusa putsade fasader,
lertegelklädda sadeltak, vitmålade träfönster med varierad utformning samt fnt gestaltade, från fasadliv
indragna, entrépartier med väggar av gult tegel och dörrpartier av ek. Ett annat karaktärsbärande drag
är den öppna bebyggelsestrukturen med fristående byggnader, grön förgårdsmark och uppvuxna träd.
Husen är kulturhistoriskt intressanta som länk till områdets tidigare militära funktion, som tidstypiska
exempel på periodens arkitektur och som del av Backström & Reinius arkitekturproduktion. De har också
en miljöskapande funktion som del av en sammanhängande miljö som bildar en kulturhistoriskt intressant
årsring i området.

RIVNINGSFÖRBUD OCH SKYDDSBESTÄMMELSER
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Befntligt skydd påverkas inte av föreslagen planändring. Rivningsförbud och förbud mot förvanskning av
exteriör i enlighet med skyddsbestämmelsen q1 bibehålls.
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01
LOGEMENTET
1
För Logementet 1 föreslås att markanvändningsbestämmelsen ändras från K till S så att befntlig förskoleverksamhet kan permanentas.
Tillgänglighet föreslås lösas genom tillbyggnad för hiss och entréförrum. Tillbyggnaden placeras på den norra
gaveln mot Honnörsgatan och utformas så att den inordnar sig i byggnadens arkitektoniska formspråk på ett
medvetet sätt. Hissen utförs med fasader i puts lika befntliga fasader medan entréförrummet utformas med
glaspartier med vita profler i vitlackerat stål och fasad i vitmålad träpanel. Liknande lösning har med lyckat
resultat utförts med tidsbegränsat bygglov på fastigheten Inskrivningen 1. Åtgärden förutsätter att befntlig
byggrätt utökas med ca 17 kvm och att begränsningen av markens bebyggelse i gällande plan justeras. Övriga
delar av byggnaden påverkas inte av föreslagen planändring.
Behovet av barnvagnsförråd föreslås lösas genom att bestämmelser om begränsningar för markens bebyggande ändras så att permanent bygglov kan ges. Placering och utformning av förråd görs med hänsyn till
kulturmiljön.
ANTIKVARISK BEDÖMNING
Tillbyggnad utformas så att den inordnar sig i miljön på ett hänsynsfullt sätt och bedöms vara förenlig med
skyddsbestämmelsen q 1. Lämplig placering och utformning av barnvagnsförråd bedöms kunna hanteras med
stöd av PBL:s allmänna krav på hänsyn till kulturvärden.
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Arkitekturen präglas av ett enkelt avskalat formspråk med ljusa putsade fasader, lertegelklätt sadeltak och vitmå-03
lade fönster.

Norra gaveln, Logementet 1.

Norra gaveln, Inskrivningen 1. Foto från googlemaps
streetview.

Tillgänglighet föreslås lösas genom tillbyggnad på byggnadens norra gavel på liknande sett som tidigare utförts
med tillfälligt bygglov på Inskrivningen 1. Hissen utförs med fasader i puts lika befntliga fasader medan entréförrummet utformas med glaspartier med vita profler i vitlackerat stål och fasadpartier i vitmålad träpanel.
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LOGEMENTET 2
För Logementet 1 föreslås att markanvändningsbestämmelsen ändras från K(B2) till B så att bostadsändamål
kan permanentas. Planerad inriktning är studentbostäder eventuellt kombinerat med LSS-boende. Ändringen
bedöms inte föranleda behov av exteriör eller interiör ombyggnad. Inriktningen mot student- och LSS - boende
medför inte heller något ökat behov av parkeringsplatser. Eventuella personalparkeringar bedöms kunna tillgodoses med befntlig gatuparkering. Däremot kommer behovet av cykelparkering att öka. Behovet föreslås lösas
genom att bestämmelser om begränsningar för markens bebyggande justeras så att cykelparkering kan anordnas inom fastigheten. Placering och utformning av cykelparkering görs med hänsyn till kulturmiljön. Befntliga träd
och grönytor ska beaktas.
ANTIKVARISK BEDÖMNING
Ingen påverkan på byggnaden. Lämplig placering och utformning av cykelparkering bedöms kunna hanteras
med stöd PBL:s allmänna krav på hänsyn till kulturvärden

Logementet 2. Utöver den arkitektoniska gestaltningen utgör den gröna förgårdsmarken och uppvuxna träd ett för
området karaktäristiskt drag. Detta är särskilt framträdande på Logementet 2.
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INSKRIVNINGEN 1
För Inskrivningen 1 föreslås att markanvändningsbestämmelsen ändras från K till S så att befntlig förskoleverksamhet kan permanentas.
Tillgänglighet föreslås lösas genom att befntligt tillfälligt bygglov för tillbyggnad får permanent lov. Åtgärden
förutsätter att befntlig byggrätt utökas med ca 17 kvm och att begränsningen av markens bebyggelse i gällande
plan justeras. Övriga delar av byggnaden påverkas inte av föreslagen planändring.
Behovet av barnvagnsförråd föreslås lösas genom att bestämmelser om begränsningar för markens bebyggande
justeras så att permanent bygglov kan ges. Placering och utformning av förråd görs med hänsyn till kulturmiljön.
ANTIKVARISK BEDÖMNING
Ingen påverkan på byggnaden. Lämplig placering och utformning av barnvagnsförråd bedöms kunna hanteras
med stöd av PBL:s allmänna krav på hänsyn till kulturvärden.
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Foto från googlemaps streetview.

02
Inskrivningen
1. Tillgänglighet föreslås lösas genom att befntlig tillbyggnad på byggnadens norra gavel ges permanent tillstånd.
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01
MÖNSTRINGEN
3
För Mönstringen 3 föreslås att markanvändningsbestämmelsen ändras från B(K) till BS så att befntlig förskoleverksamhet kan permanentas. Byggnaden innehåller även befntliga bostäder som avses bibehållas. Ändringen
innebär att befntliga verksamheter bibehålls och bedöms inte föranleda behov av exteriör eller interiör ombyggnad.
ANTIKVARISK BEDÖMNING
Ingen påverkan på byggnaden. Lämplig placering och utformning av eventuella barnvagnsförråd bedöms kunna
hanteras med stöd PBL:s allmänna krav på hänsyn till kulturvärden.

Förslaget innebär att befntliga verksamheter med förskola i den västra delen och bostäder i den östra delen
bibehålls. Ändringen bedöms inte föranleda behov av
ombyggnad.

Byggnaden består av två sammanlänkade byggnadskroppar. Förskolan ligger i den bakre delen och bostäderna i den främre delen.

SAMLAD BEDÖMNING
Föreslagen ändring av detaljplan innebär:
03
•
Ändring av markanvändningsbestämmelser för Logementet 1, Inskrivningen 1 och Mönstringen 3 så att tre befntliga förskoleverksamheter som idag bedrivs på tillfälliga bygglov får planstöd för permanent verksamhet.
•
Ändring av markanvändningsbestämmelser för Logementet 2 så att pågående tillfälligt boende får permanent planstöd.
•
Ändring av byggrätt på Logementet 1 som möjliggör tillbyggnad för hiss med entrérum för att uppfylla krav
på tillgänglighet.
•
Ändring av byggrätt på Inskrivningen 1 så att en befntlig tillbyggnad för hiss och entrérum med tillfälligt
bygglov får permanent planstöd.
•
Att bestämmelser om begränsningar för markens bebyggande kompletteras med undantag för barnvagnsförråd och/eller cykelparkering så att permanenta bygglov kan ges.
Utöver föreslagen tillbyggnad, som utformas så att den inordnar sig i miljön på ett hänsynsfullt sätt i enlighet med
skyddsbestämmelsen q 1, medför föreslagna åtgärder ingen egentlig påverkan på byggnaderna. Lämplig placering och utformning av förrådsbyggnader och cykelparkeringar förutsätts kunna hanteras med stöd av PBL:s
allmänna krav på hänsyn till kulturvärden. Föreslagen planändring bedöms därmed vara förenlig med den kulturhistoriskt intressanta miljön.
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