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1.

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag

ȱ¢ȱ§ȱĴȱȱęȱ§ȱȱǰȱȱȱ§ȱȱ
ȱã§Ĵȱãȱ¢ȱȱ§ȱȱª¢ȱȱªȱªȱȱ
ęȱ¢ǯȱãȱȱªȱ§§ȱȬȱȱȱ
§ǯȱ
ęȱ¢ȱªȱȱĴȱ¢ªȱȱªȱȱ§ȱ¢Ĵȱãȱ
ȬȱȱȱȱĴȱªȱȱȱȱãȱ§ȱ
ȱȱ§ȱȱǯȱ
ȱȱãȱĴȱ¢ȱȱȱŞȱ§ǯȱãȱª¢ȱȱ
¢ȱǰȱ§ȱȱȱȱȱĴȱȱã§ȱȱãȱȱǯȱ§ȱȱªȱªȱãªǯ

2.

Planområdets läge och areal

ªȱãȱȱ ȱŝȱȱ ȱŘŗȱȱ§ȱ§ȱ§ȱȱ§ªȱȱȱȱªȱǯȱªȱãȱȱŖǰřȱǯ

Översikt ortofoto (©Blom 2015)

3.

Planförfarande och tidplan för planarbetet

ȱ§ȱȱȱȱȬȱȱ¢ȱǻŘŖŗŖǱşŖŖǼȱȱȱȱ
ãǰȱªȱȱȱãȱãȱȱ¢ȱãªȱȱȱȱ
¢ȱȱãȱ§ǯȱȱãȱȱãȱȱ§ȱªȱȱŘŖŗŚǱśȱȱŗǯȱ
§ȱȱãȱȱĴȱ§ȱ§ȱȱȱȱãȱȱȱ
ŘŖŗŞǯ
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4.

Handlingar

Planhandlingar
• ȱȱ§ȱȱǯȱ
Ȋȱ ȱǻȱǼȱ
ȱȱ§ȱ§ȱȱǯȱȱȱȱãȱȱȱȱȱ§ǰȱȱȱȱ
§Ĵǯ

Övriga handlingar
ȱȱȱȱãȱȱ§ĴǱ
•



• ãȱǻ§Ǽ

Utredningar och underlag
Utredningar som bifogas
ªȱªȱ§ȱãȱ§Ĵȱȱǰȱ¢·ȱŘŖŗŝȬŗŘȬŖŜ

Planmosaik över gällande detaljplaner som berörs och tangerar till planområdet markerat i svart.

Ś

5.

Tidigare ställningstaganden

Planer
Översiktsplan
ȱãȱǻ[ȱŘŖŗřǼȱȱĴȱã§ȱȱª¢ȱȱãȱȱĴȱȱã§ȱ§ȱã§ȱȱªȱǯȱ[ȱ§ȱ§ȱĴȱȬȱȱ
¢ȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱǯȱȱ
ȱĴȱ§ȱ¢ȱȱãȱȱǯȱãȱãȱ
ȱãȱȱȱȱãǯȱ

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
ȱ§ȱǰȱŗŜśǰȱĴȱȱǯȱªȱĴȱªȱȱȱȱǯȱ ȱ§ȱȱ§ȱªȱȱȱãȱ§ªȱ
ȱ¢ȱǯȱ¢ȱªȱ ȱŘŗȱȱ§ȱ¡ȱȱªȱ
§ȱǯȱ ȱªȱ ȱŝȱªȱȱ§ȱȱªȱȱ¡ȱȱ
¢ȱªǯȱ
ȱãȱȱȱªȱȱ§ȱȱȱǱ
Nr

Namn

Laga kraft

Lantmäteriet

PL 251

Kv Lärkan, Hermelinskolan

2002-11-01

25-P03/96

PL 204

Kv. Örnen

1996-09-23

25-P98/84

A169

Kv Ärlan, Trasten, Lärkan och Staren mm

1959-05-20

25-LUL-A169

A165

Kv Gamen och Svalan

1958-05-29

25-LUL-A165

Kommunala beslut / program i övrigt
¢ȱĴȱǰȱŘŖŗŝȬŖŚȬŘŚȱȗŗŚřǰȱĴȱȱ¢§ȱȱ
ȱĴȱ§ĴȱĴȱãȱȱ¢ȱȱãȱȱȱǰȱ ȱŝȱȱŘŗǯ

Riksintressen
ȱªȱȱªȱãȱȄȱȱãȱȄȱȱ
řȱȗȱǯȱŜȱȱãǯȱªȱ§ȱȱªȱãȱ¢ȱȱȱ
ȱ¢ȱȱȱªǯȱ ãȱȱȱãȱãȱ§ȱ
ȱªȱȱǯȱªȱĴȱȱ§ȱǯ

Strandskydd
¢ȱãȱǯȱ

Bedömning av betydande miljöpåverkan
ȱŜȱǯȱŗŗȗȱãȱȱȱãȱȱããȱȱȱȱȱȱȱãȱȱȱãȱȱ¢ȱãªǯȱȱªȱ§ȱȱȱȱȱãȱǻ Ǽȱ§ĴǯȱãȱĴȱãȱȱȱęȱ
ȱãȱĴȱȱãȱãȱ¢ȱȱãªȱãȱȱ
ãǯȱȱãȱȱ§ȱĴȱȱȱȱãȱ¢ȱãªǯȱãȱªȱȱ§¢ȱȱȱȱĴȱȱȱãȱªǯȱ
ȱãȱȱãȱŜȱȱŗŗǰȱŗŘȱȗȱȗȱȱ§ãȱȱǯ

ś

6.

Detaljplanen

ȱ¢ȱ§ȱĴȱȱęȱ§ȱȱǰȱȱȱ§ȱ
ȱȱã§Ĵȱãȱ¢ȱȱ§ȱȱª¢ȱȱªȱ
ªȱȱęȱ¢ǯȱãȱȱªȱ§§ȱȬȱȱȱ§ǯȱ
ȱȱȱã§Ĵǰȱȱã§ȱȱȱȱȱªȱȱ
§Ĵȱȱǯ

Markägoförhållanden
ȱ§ȱȱȱ§ȱȱ§ȱȱȱȱ§ǯ

Naturmiljö och markförhållanden
ȱãȱęȱȱªǯ
ªȱ§ȱ¢ȱȱãªȱȱȱªȱãȱȱãǯȱ §ãªȱãȱȱǯȱªȱªȱªȱãȱ ȱŘŗȱ§ȱȱƸŝǰŘȱ
ȱƸŝǰŜȱȱãȱǯȱãȱ ȱŝȱ§ȱªȱȱ¢ȱȱãȱȱȱƸŞǰŜȱ
ȱãȱǯ
ȱªȱȱãȱȱȱȱªȱãȱ§ȱęȱȱȱªǯȱ
ȱªȱęȱȱ§ȱãǯȱȱªȱȱªȱ§ȱȱ§ȱȱãȱȱãǯȱȱãȱªȱ
ȱ§ȱȱȱ¢¢ȱ§ĴȱȱȱȱŗŖȱǯȱŗŗȗȱãǯ
ªȱãȱȱȱȱ£ȱãȱȱȱǯ

Geohydrologiska förhållanden och risk för höga vattenstånd
ȱã§ȱȱã§ȱĴªȱȱªǰȱªȱȱ¢ȱ§ȱȱªȱȱ¢ȱȱǯ
ªȱȱãȱȱȱȱãȱ§ȱĴȱȱ§ȱȱȱ
ĴȱĴȱȱªȱȱȱȱȱãǯȱȱ§ȱȱȱĴȱĴȱȱȱȱȱªȱȱªȱªȱȱȱȱȱ
ȱȱ¢ȱȱªȱȱȱã§ȱȱȱǯȱªȱ¢ȱȱȱȱ
ããȱȱȬȱȱ§Ĵǯȱ
ªȱȱªȱȱãȱȱªȱǻƸřǰŖȱãȱĴªȱȱǼȱ
ȱªȱȱȱȱȱãȱǯ

Kulturmiljö/kulturarv
ȱ ȱªȱȱȱȱȱȱȱȱ[ȱŘŖŗřȱȱ§ȱȱãȱ
¢ȱȱȱȱǰȱŗŞŞŝǯȱ§ǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱãȱȱãǯȱ ȱȱȱ§ȱȱȱȱȱ
ȱ¢ȱȱȱǯȱȱȱęȱĴȱªȱ¢ȱȱȱȱȱȱãȱǯȱȱȱȱȱȱǻ ȱŗśǼȱ§ȱªȱȱ
ªȱȱ¢ȱȱȱǯ

Fornlämningar
ȱ§ȱęȱȱªǯ
6

Gatubild från Skeppsbrogatan
Foto Stadsarkivet

Bebyggelse och gestaltning
ȱ ȱªȱȱȱ¢ȱªȱȱȱŗşŖŖȱȱȱŗşŜŖȬǯȱ
ȱȱřȬśȱªǯȱ¢ȱ§ȱȱ§ȱ¢ȱȱŗşřŖȬśŖȬȱ
ȱªȱȱȱĴȱȱȱ¢ȱȱ¢ȱ§ȱȱǯ
ȱȱȱãȱęȱȱȱªȬȱȱǯȱ¢ȱãȱȱ
§ȱ§ȱǯ
ȱȱªȱ¢§Ĵȱãȱȱȱ§ȱȱęȱãȱȱȱ
¢ȱȱȱ§ȱȱªȱǯ

%H¿QWOLJEHE\JJHOVH
ȱªȱęȱ ȱŘŗȱĴȱ¢ªȱȱªȱȱ§ȱ¢ĴȱãȱȬȱȱǯȱªȱªȱęȱȱȱȱ§ǯȱªȱ
ȱŝȱęȱĴȱªȱȱȱȱãȱ§ǰȱȱªȬȱȱȱȱȱȱãȱȱǯ
ȱȱ¢ȱȱãȱȱŘŖŗśȬŘŖŗŜȱȱȱǰȱ
ȱŝǰȱȱȱ§ȱȱȱ¢ǯȱ ȱŘŗȱ§ȱȱȱȱ
¢ȱȱ§ȱǯȱĴȱªȱªȱ§ȱȱȱȱȱ
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ȱȱĴȱǰȱȱȱŗǯȱ ȱȱªȱȱȱªȱ¢ȱȱ
ãȱǯȱȱ§ȱĴǰȱȱȱªȱ§ȱãȱȱȱȱȱ
ȱȱĴȱȱǯȱãȱȱȱãȱȱȱ
§ǰȱã§ȱ¢ȱȱªȱãȱã§ǯȱȱǯǯȱãȱǯȱȱȱȱ
§ȱȱȱ§ȱȱȱ§ȱ§ȱĴȱǰȱȱȱȱȱãǯ
Lignellska huset, Gamen 7
ȱãȱȱªȱŗŞşŞȱȱȱ¢ȱȱȱǰȱ§Ĵȱȱãȱǯȱȱȱȱ§§ȱȱªȱȦǰȱȱ
ǰȱãǰȱãȱȱȱȱȱȱȱ§ǯȱ ªȱ
ȱȱĴ¢ǰȱȱ§ȱ¢ȱãȱ¢ǯ
¢ȱ§ȱȱȱãȱȱȱȱȱȱȱĴȱȱ
ȱãȱ§ǯȱȱȱãȱȱȱãȱȱãȱȱĴȱ
ȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱãȱȱȱ
ȱ§ȱȱ§ȱ¢ǯ
ȱ¢Ĵȱ¢ȱęȱȱªȱȱ ȱŝǯ

Bild från gatan av Lignellska huset.

ȱȱȱȱȱȱȱȱĴȱȱȱ§ãȱȱªǯ
ȱªȱȱȱȱȱȱĦ§ȱªȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
¢ȱªȱȱªǯȱȱ§§ĴȱȱǯȱȱȱȱªȱãȱªȱĴªȱȱȱȱȱȱªȱãȱªǯȱĴªȱȱ§ȱȱ
ȱȱãȱ§ȱ§ȱ§ǯȱȱęȱȱȱȱǰȱªǰȱȱȱȱȱȱȱȱªȱȱǯȱ ªȱȱȱĴ¢ȱȱ§ȱȱ
ȱȱȱȱǯȱȱ¢Ĵȱęȱªȱªȱȱȱȱȱȱ·ȱȱ
ǯ
ȱ§ȱȱªȱȱ§ȱȱǰȱª§ȱȱȱĴǯ

Ş

ãȱĴȱªȱȱã§ȱȱȱªȱȱȱ¢ȱȱȱ
ªȱªȱ§ȱãȱ ȱŝȱ§ȱãȱ§ȱãȱ¢ȱȱ
§ǰȱãȱȱ§Ǳ
q1ȱȬȱęȱ¢ȱȱ§ȱȱ§ȱªȱȬǰȱ¢Ȭȱȱãȱ§ȱȱǯ
r1ȱȬȱ¢ȱªȱȱǯȱ
ȱ§ȱȱ§ȱã§ȱȱ¢ȱȱȱȱȱǯ
q2ȱȬȱȱȦȱ§ȱªȱȱãȱȱǯ
ȱ§ȱĴȱȱĴȱȱȱȱ§ȱȱȱȱȱȱǯȱȱãȱȱȱªȱªȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ªȱ§ȱ§ǯ
k1ȱȬȱȱȱȱȱȱȱªȱȱȱãǯ
k2ȱȬȱȱȱȱȱȱªȱȱȱȱĴȱȱ
ȱȱªȱȱãǯȱ
k3ȱȮȱȱ¢ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ȱ§ȱȱ¢ǯȱ
ȱ§ȱĴȱȱȱȱȱªȱȱãȱȱªȱȱȱãȱãǯ
kŚȱȬȱãȱȱȱǰȱǰȱȱȱȱȱȱǯ
ȱ§ȱĴȱãǰȱȬȱȱȮȱȱªǯ
kśȱȬȱȱȱªȱȱĴȱȱ§ȱȱȱã§ȱªȱȱȱȱªȱ
ǯȱ
ȱȱȱ¢ȱȱęȱ¢ǯȱȱȱ¢§Ĵȱãȱ¢ȱªȱªȱªǰȱ¡ȱãȱĴȱȱãªǯ

Bild från gården av Lignellska huset.

ş

Gamen 21
ȱ¢ȱªȱȱŗşŜŖȬŗşŝŖȬȱ¢ȱȱȱȱȱĴȱǯȱã¡ȱȱãȱ§ȱ¢ȱ¢ȱãȱȱ¢ǯȱ¢ȱªǯȱ
ȱȱȱãȱªȱªǯȱãȱȱ§ǰȱȱȱªȱãǯȱ
ªªȱęȱȱ¢ȱãȱªȱŘŖŖŖȬȱȱȱã¢ȱȱȱ
ȱȱǯ

Bild från gatan av Gamen 21

ȱȱȱªȱȱȱȱ§ȱ§ȱ
ȱĴȱȱȱřƙȬŚȱªǯȱȱ§ȱȱȱªȱ
¢ȱĴªȱȱȱãȱȱȱ
ªȱȱȱȱãȱãǯȱȱȱȱªȱȱȱǰȱ ȱŝǰȱ
ǯȱȱȱªȱ¢ȱęȱȱȱȱȱȱȱȱªȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱȱãȱȱȱ
ȱȱȱȱȱªȱªǯȱ
ȱȱȱȱ¢ȱȱȱ¢ȱ
ȱãǯȱȱ§ªȱęȱȱ¢ȱ
·ȱȱ§ȱ§ǰȱȱȱ¢ȱ
ǰȱȱȱȱȱ§ȱȱȱãȱȱ
§ȱǯȱ
ãȱ§ȱȱȱŗȬãȱȱªȱ
ª¢ȱȦãȱãȱȱȱãȱªǯȱ
ãȱȱãȱȱǯȱ
ȱȱȱęȱȱãȱªȱ
ãȱãǯȱ ȱ¢ȱãȱęȱªȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ§ȱȱĴȱǯ
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Tvärsektion som visar principen
för tillåten påbyggnad.

ãȱĴȱªȱȱã§ȱȱȱªȱȱȱ¢ȱȱȱ
ªȱªȱ§ȱãȱ ȱŘŗȱ§ȱãȱ§ȱãȱ¢ȱȱ
§ǰȱȬȱȱȱ§Ǳ
k6ȱȬȱȱȱȱȱȱǯ
ȱ§ȱĴȱȱȱãȱ¢ȱãȱĴȱªȱªȱ§Ĵȱªȱȱ¢ȱ§ǯ
kŚȱȬȱãȱȱȱǰȱǰȱȱȱȱȱȱǯ
ȱ§ȱĴȱãȱȱȱªȱȱ§ǯȱãȱȱȱ¢ȱȱ
§ȱȱȱȱãȱãǯ
f1ȱȮȱȱªȱȱęȱªȱȱȱȱȱǯ
ȱ§ȱĴȱȱȱȱ§ǰȱ¢ȱȱȱȱªȱȱ
ȱ§ȱȱãªȱȱȱȱ§ȱȱȱȱãȱ ȱŘŗǯȱ
f2ȱȮȱȱȱȱȱªȱȱȱãªȱãȱȱȱªȱǯȱ
f3ȱȬȱª¢ȱȱȱȱȱȱ§ȱȱȱȱǯ
ȱ§ȱĴȱȱȱª¢ȱȱȱªȱȱã§ȱȱȱ
ȱŝǯȱȱȱȱªȱȱĴȱªȱĴȱȱ§ȱȱȱȱȱ
ªȱȱªȱȱȱȱãȱȱǯ
¢ȱ·ȱãȱȱȱȱ§ȱȱȱ§ȱǯ
ȱȱãȱĴȱ¢ȱȱȱªȱȱęȱªȱǯȱȱ§ȱĴȱȱ
§ȱȱȱȱȱȱȱªȱȱȱãȱªȱȱȱȱªȱ
ǯȱ
ãȱªȱȱȱ¢§Ĵȱȱȱȱȱ§ȱȱȱ
Ȭȱȱªȱȱãȱȱ¢ǰȱȱȱȱȬȱȱªȱȱãȱȱ
¢ǯȱ
ȱãȱȱȱȱȱãȱȱȱȱªȱȱ§ȱ§ȱȱȱȱȱȱȱȱȱªȱ¢ǯȱãȱȱȱãȱȱȱ
ȱãȱȱȱǯ
ȱ§ȱãȱ§ȱȱ¢ȱǰȱŚǰȱȱęȱãȱãȱ
ȱȱǯ

Längdsektion som visar omfattningen av tillåten påbyggnad och förhållandet mot Gamen 14.

11

Ljusförhållanden, skuggbildning
ȱȱ ȱȱȱ§ȱ
ȱȱȱȱ¢ȱ
ȱȱ§ȱªȱ
ªȱªȱȱ§ȱ¢ȱȱ
ǯȱȱȱȱ
ȱãȱªȱªȱªȱǯȱ
ȱȱȱĴȱȱ
ȱȱȱȱª¢ȱȱ
§ǯȱȱȱȱȱ§ȱªȬȱȱã§ȱ
ȱªǯ
ȱȱĴȱȱȱ
ª¢ȱȱȱȱȱ
ȱªȱǯ

Studier gjorda av Tirsén & Aili Arkitekter

12

Friytor
ªȱęȱªȱãȱȱȱªȱ¢ǰȱȱȱȱǯȱ
ãȱȱ§ȱ§ȱªȱ¢ȱȱȱǰȱãȱȱĴ¢ȱ
ȱȱãȱȱȱãȱ¢ȱȱ§ȱǯȱȱ§ȱ§ȱĴȱ¢ȱ§ȱ§ȱãȱȱȱ§ȱȱȱȱǯ
ȱęȱªȱ ûĵȱȱȱǰȱǯǯǯȱȱǯǯǯȱȱǯ
ãȱȱ§ªȱ§ȱ§ȱ ȱªȱȱȱǯȱãȱĴȱȱȱãȱȱȱȱȱȱ ûĵȱǯǯǯȱȱ
ȱȱȱȱªȱȱȱȱªȱªªȱ§ȱȱǯǯȱǯ

llustration för hur en möjlig utformning av utmiljön skulle kunna bli på de två fastigheterna.
Illustration Tirsén & Aili Arkitekter

ãȱĴȱȱ¢Ȧ¢ȱȱȱȱȱ¢ȱãȱȱȱªȱ
ȱȱȱãȱȱȱĴ¢ȱȱãȱȱȱ¢ȱȱ
ãȱªȱǯȱĴȱ¡ȱªȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱ§ȱȱȱªȱȱªȱĴȱãȱȱȱȱĴȱãȱȱȱȱȱ
ȱãȱĴȱȱªȱ ȱŝȱȱ ȱŘŗǯ

Offentlig och kommersiell service
ȱ§ȱȱȱãȱȱǯȱ ȱȱȱ§ȱȱãȱ
ªǯ

ȱęȱȱȱ§ȱ§ȱãȱĴȱȱęȱ¢ȱȱªȱȱȱȱȱȱȱ§ªǯ
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Gatuvy illustration Tirsén & Aili Arkitekter.

Trafik
*DWXQlWRFKWUD¿N
ªȱȱȱ§ªȱȱ§ȱȱȱȱãǯȱ ȱ¢ȱȱ
ãȱ§ȱȱãȱȱǯ
Ĵȱęȱªȱȱȱȱȱȱ§Ȧ§ǯ
ȱȱȱ§ȱªȱęȱȱȱ§ȱ
řŖȱȦǯȱę§ȱȱȱªȱǰȱªȱ§ȱȱȬ
ǰȱǻŘŖŖşǼǱȱ#ȱŘŚřśȱȱȱªȱǰȱªȱ§ȱȱȬ
§ªǰȱǻŘŖŗśǼǱȱ#ȱřŜŖŚȱǯȱªȱ§ȱȱȱȱȱȱ
ªȱ¢ãȱȱĴȱã§ȱȱ§ªȱȱȱȱȱ
ªȱę§ǯ
§ȱªȱ§ªȱȱȱªȱȱȱȱȱȱȱ ȱ§ȱ
ª§ȱ§ȱȱȱĴȱȱȱȱªȱȱę§ȱȱ§ǯ

.ROOHNWLYWUD¿N
ªȱȱȱ§ȱȱȬȱȱȱęǯȱ ȱȱȱȱ
ȱŗŖŖȱȱęȱŜȱªȱãȱȱǻªȱęȬǼȱȱȱãȱȱ
ȱęȱǻ§ęǼǯȱªȱ§ȱ§ȱȱŜŖŖȱȱ§ȱªȱȱȱ§ȱȱȱ§ȱȱęȱǯȱ ȱãȱęȱ§ȱ
ȱãȱȱȱȱȱȱªǯȱ

ŗŚ

Parkering
ȱęȱȱȱªȱȱ ȱŝȱãȱȱȱŞȬŗŖȱȱȱªȱȱ ȱŘŗȱ§ȱȱȱãȱŘŗȱȱȱȱȱŘśȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱªȱśŚȬśŜȱǯȱ
ªȱȱ§ȱęȱȱ£ȱŗȱȱȱȱãȱ¢ȱȱ
ȱǻȱȱ ȱŘŖŗŜȬŖŚȬŖŚǼȱ§ȱªȱãȱȱȱǯȱȱ
ȱǻǼȱãȱȱªȱȱȱȱřŝȬŜśȱȱ
ȱªȱ§ǯȱȱ§ȱǰȱȱŘŖŗŝȬŗŗȬŘşǯ
ãȱĴȱȱ¢Ȧ¢ǰȱĴȱȱȱȱȱȱęȱȱ
¢ǰȱȱȱȱȱ¢ȱãȱȱȱªȱȱȱȱãȱȱȱĴ¢ȱȱãȱȱȱ¢ȱȱãȱªȱǯȱȬȱȱ¢ȱĴ¢ȱ¢ȱĴȱ¢ȱȱªȱãȱȱȱ§ȱ
ªȱãȱȱȱǯȱȱĴȱ§ȱĴȱȱ¡ȱãȱȱȱ
ªãȱȱȱªȱãªȱȱȱȱȱȱŗŘȬŗŚȱ
ȱǯȱ
ȱȱȱĴȱȱęȱŚŖȬŚŚȱãȱȱȱªȱȱǯȱȱȱªȱȱȱ§ǰȱ§ȱȱęȱȱãȱȱ§ȱ
ȱĴȱȱȱȱãȱªȱãȱãȱĴȱȱ§ȱǯ
ĴȱȱãȱãȱĴȱªȱ§ȱĴȱȱęȱãȱãȱȱȱ ȱŝȱ
ȱǯȱȱȱǯ
ȱȱ¢ȱãȱȱȱȱȱĴȱãȱ ȱŝȱȱŘřȬŚşȱ
¢ȱǻȱãȱȱãȱǼȱȱãȱ ȱŘŗȱȱřŝȱȬȱŜŜȱ
¢ǯȱȱȱªªȱȱȱȱ¢ȱ§ȱ
ȱãȱ ȱŝǲȱŚşȱ¢ȱȱãȱ ȱŘŗǲȱśŘȱ¢ǯȱȱ
¢ȱ§ȱȱªȱȱȱȱȱȱ§ȱȱȱ
ȱȱ¢ȱȱǯ

Angöring/varumottag/utfarter
ǰȱãȱȱĴȱȱ ȱŝȱ§ȱãȱȱȱǰȱȱȱ ȱŗśǰȱªȱǯȱȱȱ ȱŘŗȱȱȱȱªȱ§ªǯȱãȱȱĴȱãȱ ȱŘŗȱȱªȱ§ªǯ

ŗś

Buller och luftkvalitet
ãȱȱȱªȱęȱ§ȱĴȱȱ§ȱęȱ§ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǯȱęȱªȱ§ªȱãȱȱȱȱȱªǯȱªȱȱȱ§ȱȱ§ȱřśȱȱȱãȱ§ȱĴȱęȱ
ªȱȱȱȱȱȱȱãȱãȱȱȱªǯ
ȱȱȱªȱęȱǰȱ ȱŝǰȱȱĴȱªȱȱȱȱȱ
ŜŗȬŜŘǯȱĴȱ§ȱĴȱȱȱȱęȱªȱȱŘŖŗŖǯȱȱãȱ
ȱȱȱȱȱȱȱãǯ
ãȱ¢ȱȱęȱ§ȱȱȱ§ȱȱĴȱã§Ĵȱ
ȱȱȱ§ȱȱǻªǼȱȱĴȱªȱ¢ȱãȱãȱ
§ȱ§ȱřśȱŘǯȱãȱªȱ§ȱǻȱřśȱŘǼȱȱȱȱªȱ§ȱ
§ȱȱ¢¢ȱŜśȱȱȱǯȱ
ȱ¢ȱ§ȱĴȱȱȱȱȱ§ȱȱ§ȱȱǯȱęȱ§ǰȱ§ǰȱãȱȱȱ§ȱ§ȱȱªȱȱȱ
ã§Ĵȱãȱǯȱȱª§ȱȱãȱĴȱã§ĴȱãȱȱȱĴȱ
ã§ȱãȱãȱȱªȱȱȱ¢ȱȱãǯ
ªȱȱȱȱ§ȱȱęȱĴȱª§ȱãȱĴȱã§Ĵȱȱȱªǯȱȱȱȱȱã§ȱȱȱȱ§ȱãĚ¢Ĵȱȱǯȱãȱ§ȱĴȱȱãȱȱĴȱªȱȱ
ȱȱȱãȱȱȱ§ªǯ

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och värme
¢ȱȱªȱ§ȱȱȱȱĴȬȱȱ§ǯȱ ȱ
ã§ȱȱ§ȱãȱãȱȱȱãǯ
ªȱȱ¢ȱȱĴȱȱȱęȱȱãȱ§ȱĴȱªȱªȱȱªȱǯȱĴȱȱªãȱȱãȱ§ȱ§ȱ
ǯȱãȱªȱȱãȱȱȱªȱȱ¢Ĵȱȱ
ȱȱĴ§ȱãȱªȱ§ȱãǯȱ
Ĵȱęȱȱȱªȱȱȱǯȱȱȱ
ȱŝśȱȱªȱǯ

El/Tele/IT
ęȱȱãȱȦȦȱęȱȱªǯȱ ȱãȱȱ§ǯ

Avfallshantering
ȱȱȱȱȱȱªȱȱªãǯ
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7.

Konsekvenser

Tillgänglighet
§ȱªȱȱȱªȱªȱ§ȱȱ·ȱȱęȱ¢ȱãȱȱ
ȱ¢ǯȱ
Ĵȱȱȱȱªãȱȱ¢ȱȱãȱȱȱ ȱŝȱȱȱȱªȱȱ§ȱ
ȱãȱȱªȱªȱȱŗȱǯȱȱȱȱȱȱãȱãȱȱȱȱ
ãȱȱ§ǯȱȱȱãȱĴȱȱȱãȱȱ§ȱȱ
ȱȱȱŗŘȱȱªȱȱªȱ¢ȱȱ§ȱȱȱªȱȱȱ§ȱªȱȱȱȱȱȱȱǯ
¢ȱȱªȱȱªȱãȱ ȱŝȱªȱǯȱãȱȱ
ȱȱȱȱªȱªȱȱ ȱŘŗȱªȱȱãȱȱȱȱªȱǯȱȱ
ȱ§ȱãȱ§ãȱȱȱ¢ȱȱȱã§ȱȱǯ

Sociala frågor
ȱȱãȱȱ§ȱãªȱȱȱãȱã§ȱ§ȱǯȱ

Hälsa och säkerhet
ȱã§ȱȱãȱȱãȱ§ȱȱ§ȱãȱȱȱȱªȱ
ȱªȱȱȱ§ªǯȱ

Miljömål och miljökvalitetsnormer
ȱȱãȱȱȱãªȱȄȱȱ¢ȱãȄȱªȱȱȱ
ã§ĴȱĴȱªȱȱ§ȱȱȱ§ȱȱãǯȱ

Mellankommunala förhållanden
ȱãȱãȱȱªȱȱȱ§ǯǯ

8.

Detaljplanens genomförande

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
ãȱ§ĴȱȱśȱªȱªȱȱĴȱȱȱȱȱǰȱȱȱĴȱȱ
ȱã§ȱȱ¢ȱ§ȱ§ȱĴȱȱȱ§ǯ

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
§ȱȱãȱ§ǰȱȱȱªȱȱ¢ǰȱǰȱȱ
ȱãȱ§ȱȱǯ

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
ȱ§ȱȱã§ȱȱǯ

Rättigheter
§ĴȱęȱãȱĦ§§ȱǻŘśŞşȬŖŞȦŗŖŜǯŗǼȱȱȱ ȱŝǯȱȱªȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱ§¢Ĵȱȱªȱȱȱ§Ĵȱȱȱȱȱ§ȱȱȱǯ
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Ekonomiska frågor
Planekonomi och exploateringsavtal
ȱȱȱªȱȱãȱãȱȱęȱȱ§ǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ¢ǯ

9.

Medverkande i projektet
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INLEDNING
BAKGRUND
Gällande detaljplan för de båda fastigheterna är bostadsändamål med
sammanbyggda hus.
Tanken är att ny detaljplan ska upprättas med huvudsakligt syfte medge
befintliga användningar som skola, kontor och bostäder och skapa förutsättningar för tillbyggnad av bostäder genom påbyggnad med vindsvåning
på befintlig byggnad. Samt att långsiktigt säkerställa kultur- och arkitekturhistoriska värden.

förklaringar till de olika värdena finns inte men de kan härledas till
nedanstående definitioner.
Skydd tar upp de kulturhistoriskt värdefulla delarna av miljön respektive
byggnaden som bör skyddas på något sätt.
Tålighet visar på vad som kan förändras utan att det beskrivna värdet
förvanskas eller försvinner eller vad som bör beaktas vid förändringar.
Efter tabellen finns en ruta med vad som vore positivt att skydda genom
detaljplanebestämmelser.

SYFTE
Syftet med en kulturvärdesutredning är att utifrån de värden som kan definieras se om och hur de kan tillvaratas i detaljplanebestämmelser och/eller
planutformning för att säkerställas för framtiden. Det är också att bedöma
vilka förändringar som kan tålas för bestående värde. Utredningen ska även
fungera som vägledning och förstärkning till planbestämmelserna vid t ex
bygglovhantering.
UTLÅTANDET
Utlåtandet för de båda fastigheterna är uppdelade per fastighet.
Varje fastighet inleds med en kort löpande text med värdebeskrivningen i
den av Luleå kommun genomförda bebyggelseinventeringen från 2015-16.
Därefter följer en tabell med rubrikerna beskrivning, värde, önskvärt skydd
och tålighet. Tabellformen ger bra översikt.
Beskrivningen är kort och kompletterad med fotografier.
Värdebeskrivningen utgår från värdena i Luleå kommuns inventering 20152016 då de värdena kan anses vara kända och accepterade. De blir i
tabellen mer konkreta genom uppdelningen i byggnadsdelar. Särskilda
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DEFINITIONER
Kulturvärden brukar delas in i kulturarv och kulturmiljövärden. Begreppen
har definierats av bl a Riksantikvarieämbetet.
Kulturmiljövärden kan grovt delas in i tre grupper.
Kunskapsvärden är de värden som berättar om historisk utveckling och
livsvillkor under olika epoker, funktionella och sociala samband och
människans förhållande till miljö och t ex tro.
Upplevelsevärden består av visuella, symboliska och identitetsskapande
värden. De kan utgöras av känslor av igenkännande, tillhörighet, skönhet,
motvilja eller avståndstagande.
Bruksvärden anger hur platser används idag och hur de kan utvecklas. Det
är ett materiellt värde men kan också utgöra värde som besöksmål.
Med kulturarv avses materiella och immateriella uttryck som omfattas av
traditioner, idéer och värden som vi övertar från tidigare generationer. Vad
som betraktas som kulturarv kan förändras över tiden och kan variera
mellan betraktare.

GAMEN 7
Huset uppfördes omkring år 1898 och har en typisk jugendarkitektur med
ljusa, lätta och böljande former.
LULEÅ KOMMUNS BEBYGGELSEINVENTERING
I inventeringen utpekades Gamen 7, Lignellska huset, som särskilt kulturhistoriskt intressant. Det ingår även i ett kulturhistoriskt intressant område
Särskilt kulturhistoriskt intressant (röd markering på karta) innebär att
bebyggelsen och miljön berättar något om stadens historia och utveckling
där den har ett sådant kulturhistoriskt värde att den är omistlig för Luleå
kommun. Byggnaden/be-byggelsen och dess miljö är välbevarad och har

Beskrivning

flera detaljer eller byggnadselement i ursprungligt skick typiska för sin
arkitektoniska tidsepok. Byggnadens tidstypiska detaljer kan upplevas som
omsorg om hantverket och material. Vidare har den en stark och tydlig
karaktär - kanske även i en förändrad miljö- väl synlig i gaturum och
siktlinjer. I den här gruppen kan det finnas byggnader som har utbytta
detaljer men gjorda på ett varsamt sätt eller i mindre omfattning. Objekten i
den här gruppen är representativa utifrån sin lokala och/eller regionala
anknytning och kanske till och med sällsynta med bland annat höga
samhällshistoriska-, kontinuitets- och identitetsvärden.
I inventeringen ges fastigheten flera kulturhistoriska värden.

Värde

Önskvärt skydd

Tålighet

Allmänt
Ligger mitt i centrala Luleå med
Ingår i rutnätplanens struktur med
Bevara den tydliga kvartersavgränsDet slutna kvarteret tillåter att vissa
Skeppsbrogatan/Trädgårdsgatan som tydlig kvarters- och fastighetsavgräns- ningen och byggnaden som vägg i
förändringar sker på gårdssidan.
angränsande gator.
ning.
gatumiljön.
Byggt under tidsperioden 18881920-talet

Omgivning
Trottoaren har smågatsten närmast
fasaden och är i övrigt plattsatt och
asfalterad. Mittemot på Skeppsbrogatan är det modernare hus med
ungefär samma höjd och mot
Trädgårdsgatan också ett modernt
hus med 6 våningar. Alltså lite högre.
Trädgårdsgatan har planteringar. Lite
bredare p g a att huset på andra sidan
är indraget från det gamla gatulivet
och det är entré med avstigning
iordninggjort.

Olika ålder på byggnader i ett sammanhang visar på stadens föränderlighet och historiska utveckling. Tillsammans bidrar de till att förstärka gaturummet.
Byggnadens egen karaktär förstärks
genom jämförelse med omkringliggande byggnader.

Bevara den tydliga kvartersavgränsningen och byggnaden som vägg i
gatumiljön.
Takfotslinjen bör inte höjas utan ha
kvar sitt förhållande till gatans bredd.
Ombyggnader som förvanskar det
tidstypiska förminskar avläsbarheten
av den enskilda byggnaden och slätar
ut upplevelsen av stadens bebyggelse.
Bevara byggnadens representativitet
för sin ålder.
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Inga förändringar mot gatorna.
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Beskrivning

Skeppsbrogatan från öster.

Värde

Önskvärt skydd

Skeppsbrogatan från väster.

Tålighet

Trädgårdsgatan från söder.

Tomt
Byggnaderna ligger i gatuliv med
Arkitektur- och byggnadshistoriskt
Bevara den tydliga kvartersavgränsFörändringar kan ske i gårdsmiljön
gårdsytor inne i kvarteret. Mot Gamen värde m h t den slutna kvartersstruk- ningen och tomtindelningen med
utan att kvartersavgränsningen
15 är husgaveln tillbyggd i bv med en turen med infart till gården. Det rep- innergård.
påverkas.
enkel volym med pulpettak.
resenterar det slutna stadskvarteret

Uppdrag: 281 439
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Beskrivning
Grund och sockel

Värde

Önskvärt skydd

Skydd mot förvanskning genom
Arkitekturhistoriskt och arkitektoSockel med spritputs och natursten
mot trottoar och kring källarfönster i niskt värde då utförandet är represen- byte av material och kulör.
tativt för husets tillblivelsetid.
gatunivå. Många av fönstren är
igensatta idag. Avslutas uppåt med
profilerad list i underkant av bottenvångens fönster.

Tålighet
Tål en viss kulörändring om ny
kulör är ljus och tidsenlig för husets
tillblivelsetid.

Volym och Fasad
Ljus puts i tre våningar och takkupor i en fjärde våning ovan takfot mot
gatan. 3 till 4 våningar mot gården.
Ljus färgsättning. Mot gatan en grå
kulör på bottenvåningen och lite
varmare gulrosa ton på övriga våningar. Bottenvåningen har slätputs med
rist och övrig vägg är slät.
Detaljer i form av listverk, burspråk,
balkong och frontespiser. Samt runda
former på vissa delar.
Gårdsfasaden har tidstypiskt kvar
sina enklare uttryck med släta fasader
och i princip inga detaljer.
Vissa nytillskott finns på gårdssidan
i form av bl a hissentré och balkonger.
Brandgavel mot Gamen 21.

Arkitektur-, byggnads- och miljöSkydd mot förvanskning genom
historiskt värde samt ett arkitektobyte av material och kulör samt
niskt värde i detaljer som samspelar förenkling av detaljerna.
och bidrar till husets karaktär.
Gatufasaderna bör inte byggas om.
Viktigt är proportionerna och
detaljerna. Liksom skillnaden mellan
gatu- och gårdssida.
Representerar 1900-talets stenstadshus i jugendarkitektur med ljusa,
lätta och böljande former. Detta är
Luleås enda tydliga exempel på
jugendarkitektur.
Huset har även ett miljöskapande
värde i sitt sammanhang samt en
autenticitet i sin avsaknad av och de
bevarande detaljerna.
Huset har kvar sin fasadindelning
med friser, ristat mönster och andra
markeringar.
Materialen och –behandlingen i
fasaden.

Uppdrag: 281 439
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Gårdssidan tål att förändras mer än
gatusidan. Balkonger och mindre
tillbyggnader är redan gjorda och de
smälter in i miljön. Mer tillskott bör
utföras med omsorg och att mängden
studeras noggrant. Huset tål inte att
förses med för mycket tillskott.
Gatufasaderna bör inte byggas om.
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Beskrivning

Värde

Önskvärt skydd

Tålighet

Skydd mot förvanskning genom
byte av material och kulör samt
förenkling av detaljerna.

Taket tål att få nytillskott i form av
skorstenar och huvar o dyl. De får
dock inte bli för stora och ligga för
nära takfoten. De bör placeras långt in
på taket så att de inte blir så synliga
från marken.
Komplettering av snörasskydd ska
ske med samma typ som sitter uppe
idag.

Att framtida byten av dörrar tar
hänsyn till det befintliga eller husets
tillblivelsetid.

Dörrarna tål att bytas ut till nya om
hänsyn tas till det befintliga eller
husets tillblivelsetid i stil och kulör
och de dörrhål som finns.

Tak, -fot, vindskiva och avvattning samt skorstenar och liknande
Svart plåttak i skivtäckning med
ståndrännor och runda vattenkupor.
Svarta stuprör som följer fasadens
form.
Liten takfot med putsad gesims.
Rundade takkupor.
Olika form och ålder på huvar på
tak.
På vissa sträckor av taket är
snörasskydd med rör monterade.

Arkitektur-, byggnads- och miljöhistoriskt värde samt ett arkitektoniskt värde i detaljer som samspelar
och bidrar till husets karaktär.
Viktigt är proportionerna och
detaljerna. Liksom skillnaden mellan
gatu- och gårdssida.
Huset har även ett miljöskapande
värde i sitt sammanhang samt en
autenticitet i sin avsaknad av och de
bevarande detaljerna.

Dörrar
Brunt aluminiumparti med glas i
Historiskt värde då det visar på en
träkarm mot Trädgårdsgatan. Troligen ombyggnad som både visar på
har här suttit en dörr med trapp.
avsaknad och tagande av hänsyn till
Stort glasparti ovan dörr.
byggnadens karaktär.
Omfattning lika fönster.
Mot gården finns bruna
aluminiumpartier i flera ingångar med
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Beskrivning

Värde

Önskvärt skydd

Tålighet

Arkitektur-, byggnads- och miljöhistoriskt värde i de ursprungliga
grundformerna då det är viktigt med
proportionerna. och detaljerna.
Liksom skillnaden mellan gatu- och
gårdssida.
Historiskt värde då det visar på en
ombyggnad som både visar på
avsaknad och tagande av hänsyn till
byggnadens karaktär.

Att man även vid framtida fönsterbyten tar hänsyn till proportioner,
grundformer och öppningarnas storlek och placeringar samt att man inte
sätter in 1-luftsfönster utan strävar
efter fönster med indelning i flera
lufter.

Fönstren är bytta och tål därför att
bytas igen. Hänsyn ska dock tas till
proportioner, grundformer och öppningarnas storlek och placeringar
samt att man inte sätter in 1-luftsfönster utan strävar efter fönster med
indelning i flera lufter.

troligen ursprung-liga placeringar.
Skärmtak av svart plåt.

Fönster
1-, 2- och 3-luftfönster i olika
utformning i vitmålat trä med detaljer
i aluminium.
Både med raka och bågformade
överkanter.
Fönstren är bytta men har samma
stående form, placering och storlek
som de ursprungliga troligen haft.
Vita plåtbleck.
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Beskrivning
Foder

Värde

Önskvärt skydd

Tålighet

Fodren och smygarna är vitputsade
på gatusidorna och integrerade i fasaden.
På gårdssidan finns inga markeringar och smygen har lika puts som
fasaden.

Arkitektur-, byggnads- och miljöhistoriskt värde samt ett arkitektoniskt värde i detaljer som samspelar
och bidrar till husets karaktär.
Viktigt är proportionerna och
detaljerna. Liksom skillnaden mellan
gatu- och gårdssida.
Huset har ett miljöskapande värde i
sitt sammanhang samt en autenticitet
i sin avsaknad av och de bevarande
detaljerna.

Skydd mot förvanskning genom
borttagande och/eller förenkling av
detaljerna.
Viktigt att man vid ommålning och
–putsning behåller de skarpa kanter
som finns kvar.

Dessa detaljer är viktiga för
byggnadens värde och ska därför
bevaras oförändrade.

Broar
Idag finns inga egentliga broar på
huset. Det har troligen funnits en
trapp vid entrén mot Trädgårdsgatan.
Det finns en liten rest i form av ett
broplan.

-

-

-

Sammanfattning:
Fasaden och dess detaljer får inte förvanskas eller målas om i mörk kulör.
Inga tillskott i form av skärmtak och balkonger mot gatan. Balkonger kan få tillkomma på gårdssidan om de anpassas i skala och detaljer samt placeras på
lämpliga ställen.
Fönsterformer, -proportioner och –storlekar ska behållas.
Takfrisen ska behållas i sitt nuvarande läge. Eventuella tillskott på taken ska ske så att den inte förändras.

GAMEN 21
Byggt under tidsperioden 1960-1970-talet.
LULEÅ KOMMUNS BEBYGGELSEINVENTERING
I inventeringen utpekades Gamen 21 som tidstypisk (gul markering på
kartan). Denna klassning innebär att byggnaden har en stark och tydlig

karaktär med komponenter och detaljer typiska för sin arkitektoniska
tidsepok. Den kan också ha en framträdande plats i miljön eller gaturummet. I denna grupp kan det finnas byggnader som förvanskats men har
kvar i mindre omfattning något av dess ursprungliga karaktär och
arkitektoniska element.
I inventeringen ges byggnaden några kulturhistoriska värden.
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Beskrivning

Värde

Önskvärt skydd

Tålighet

Allmänt
Ligger mitt i centrala Luleå med
Ingår i rutnätplanens struktur med
Bevara den tydliga kvartersavgränsDet slutna kvarteret tillåter att vissa
Trädgårdsgatan som angränsande
tydlig kvarters- och fastighetsavgräns- ningen och byggnaden som vägg i
förändringar sker på gårdssidan.
gata.
ning.
gatumiljö i ett slutet kvarter.
På Gamen 21 finns flertalet bygglov
för ändrad planlösning, ändrad
användning och byggnader på gården.

Omgivning
Närmaste omgivningen består av
blandad bebyggelse från 45-50-talen i
två- tre våningar. Något är påbyggt på
höjden och många är klädda med
plåt. Trädgårdsgatan har planteringar.
Lite bredare p g a att huset på andra
sidan är indraget från det gamla
gatulivet. Fastän husen är ombyggda
kan deras respektive tillkomsttid
avläsas.

Olika ålder på byggnader i ett sammanhang visar på stadens föränderlighet och historiska utveckling. Tillsammans bidrar de till att förstärka gaturummet.
Byggnadens egen karaktär förstärks
genom jämförelse med omkringliggande byggnader.

Bevara byggnadens representativitet
för sin tid.
Ombyggnader som förvanskar det
tidstypiska förminskar avläsbarheten
av den enskilda byggnaden och slätar
ut upplevelsen av stadens bebyggelse
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Omgivningen tål att huset blir högre
men stor hänsyn måste tas till huset i
sig. En förhöjning bör ske med indragen våning mot gatan och bevarande
av takfotslinjen.

Beskrivning
Tomt

Värde

Önskvärt skydd

Tålighet

Förändringar kan ske i gårdsmiljön
Bevara den tydliga kvartersavgränsIngår i rutnätsplanens fastighetsstByggnaden ligger i gatuliv med
utan att kvartersavgränsningen
ningen och tomtindelningen med
ruktur.
gårdsytor inne i kvarteret.
påverkas.
Representerar det slutna stadskvar- innergård.
På gården finns en nedfart till garage under fastigheten och parkerings- teret med infart genom port från
gatan.
platser.
Mot gårdssidan har huset också en
tillbyggd brandtrappa.

Grund och sockel
Låg betongsockel.

Ingår i fasaden,

Som del i fasaden.

Som fasaden.

Stomme och fasad
Vitt tegel i 3½-4 våningar. Låg
anonym bv med mindre fönster och
tre våningar med vertikalt markerade
fönster. Takfoten i nivå med
Lignellska husets takfot. Mellan de
båda byggnaderna finns en indragen
del i skivmaterial och balkong samt
portal in till gården. Den öppna

Den tidstypiska arkitekturen. Huset
får därmed ett arkitekturhistoriskt och
representativt värde.
Alla delar är representativa i sig och
helheten är tidstypisk med sin kubiska volym, platta tak och fönstrens
ordning.
Materialen i byggnaden.

Fasadmaterial får inte bytas och
mönstret med tegel, skivmaterial och
upprepning inte brytas.
Om huset behöver anpassas till nya
verksamheter bör tillpassningar göras
med stor omsorg om upprepningen
och detaljer samt material väljas med
omsorg.
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Beskrivning

Värde

Önskvärt skydd

Tålighet

gaveln norrut har samma indelning
som de båda långfasaderna.
Fasaderna upprepar sig och bryts
endast av skyltar och dörrar. Mot
Trädgårdsgatan finns I den ena änden
en tydligare entré, med sekundärt
skärmtak, som stort bryter fasaden
och i den andra en enkel dörr utan
särskild markering. Mot gården en
liten entré under en utvändig konstruktion som utgör brandtrappa. Dörrarna till denna har påverkat fasadens
upprepning.
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Värde
Beskrivning
Tak, -fot, vindskiva och avvattning samt skorstenar och liknande

Önskvärt skydd

Tålighet

Ingen takfot utan överkragad plåt.
Ingen synlig avvattning.

Takfoten ska vara kvar och tydligt
avläsbar.

Ingen. Vid en eventuell påbyggnad
på huset ska takfoten vara kvar och
påbyggda våningar indragna från
denna.

Ett arkitekturhistoriskt och representativt värde med sin tidstypiska
utformning.

Dörrar
Huset har flera olika dörrar utan inbördes hänsyn till varandra utan alla
är typiska för den tid de satts in. En
tolkning kan vara att de bägge
ingångarna mot gatan är jämngamla
med huset

Svårt att ta upp ny öppningar i
Ett värde kan vara att de olika
Att man vid byte av dörrar eller för
dörrarna visar på att huset anpassats tillkommande dörrar gör ett medvetet denna upprepande fasad. Fasaden har
alltså låg tålighet mot ingrepp.
till olika verksamheter men det bidrar val som harmoniserar med huset.
inte till det kulturhistoriska värdet och
inte heller till att förhöja det estetiska
värdet.

Fönster
Bruna smala 1-luftsfönster med blå
plåtfyllning under i vån 1 och 2 samt
både över och under i vån 3.
Fönstren upprepas över hela
fasaden.
Över fönstren, i smygen, finns en
brun plåt som kan täcka
solavskärmning eller enbart vara ett
element i fasaden.

Utformningen är tidstypisk och har
ett arkitekturhistoriskt värde.

Behålla indelningen och storleken
samt plåten över fönstren.

Fönstren tål att bytas ut om
storleken, indelningen och plåten
behålls. Annan kulör bör noga
övervägas. Vita fönster kan vara lika
tidstypiska men ger byggnaden en
annan karaktär.

Foder
Inga.

-

-

-

Inget.

-

Broar
Ingen annan än den sekundära
brandtrappen.

Värde som ett exempel på sekundärt tillskott och därmed berättar en
historia om huset.

Planbestämelser:
Fasadmaterial får inte bytas.
Fönsterindelning och skivmaterial får inte ändras.
Fönster kan bytas till likvärdiga i form och mörkare kulör.
Nya entréer ska anpassas till husets karaktär och ges likvärdig utformning.
Eventuell påbyggnad med våning ska vara indragen eller slutta inåt likvärdigt Lignellska husets takvåning.
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