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1.

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att långsiktigt säkerställa kultur- och arkitekturhistoriska värden
inom planområdet. Syftet är även att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder genom
om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse.
Byggnaderna inom planområdet har tidigare använts för utbildningsändamål. Gällande
detaljplan tillåter bostäder och kontor. Byggnaderna inom planområdet och i angränsande
områden har höga arkitektoniska och kulturhistoriska värden. Detaljplanen säkerställer
därför att arkitektoniska kvaliteter och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer
bevaras. Detaljplanen innefattar även bestämmelser som syftar till att anpassa ny bebyggelse
till befintlig miljö och stadsbild och utforma den på ett sätt som inte innebär negativ
påverkan på kulturmiljövärden inom planområdet.
Detaljplanen möjliggör cirka 64 lägenheter inom planområdet. Detta kan åstadkommas dels
genom att befintliga äldre byggnader byggs om invändigt och genom att det skapas
möjlighet till tillbyggnad med två nya våningsplan på en byggnad inom planområdet som
uppfördes på 1970-talet. Utöver tillbyggnad kommer byggnadernas placering, läge och
utbredning i markplan att vara oförändrade efter genomförande av detaljplanen. Andelen
friyta kommer att öka efter att detaljplanen har genomförts.

2.

Planområdets läge och areal

Planområdet är beläget inom stadsdelen Östermalm och uppgår till cirka 0,9 ha. Cirka 120
meter öster om planområdet återfinns Skurholmsfjärden och i väster återfinns gång- och
cykelstråk samt en park. Planområdet avgränsas i söder av Rektorsvägen och i norr av
Seminariegatan. Bebyggelsen i området Östermalm består till övervägande del av villor
uppförda i slutet av 1800- och början av 1900-talet.

Markägoförhållanden
Fastigheten Seminariet 1 ägs av Avarus AB.

Figur 1: Orienteringsbild över planområdets läge i Luleå. Källa: Lantmäteriet.
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3.

Planförfarande och tidplan för planarbetet

4.

Handlingar

Eftersom att detaljplanen påbörjats efter 2 januari 2015 så handläggs den med
standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). Standardförfarande
används om detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan, om den inte är av
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och om den inte antas leda
till betydande miljöpåverkan. Detaljplanen ska samrådas med en begränsad samrådskrets
och beslut om antagande ska fattas av stadsbyggnadsnämnden. Samråd planeras att
genomföras under tredje kvartalet 2016. Underrättelse och granskning samt antagande
planeras att genomföras under fjärde kvartalet 2016. Tidplanen är preliminär.

Planhandlingar
• Plankarta med bestämmelser och illustration.
• Planbeskrivning (denna handling).
Plankarta med planbestämmelser är juridiskt bindande. Planbeskrivningoch illustration
utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men saknar rättsverkan.

Övriga handlingar
Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats:
• Grundkarta.
• Fastighetsförteckning.

Utredningar och underlag
• Antikvariskt detaljplaneunderlag (se bilaga 1).

5.

Tidigare ställningstaganden

Planer
Översiktsplan
Östermalm ligger inom Zon 2 för förtätning i Luleå kommuns översiktsplan.
I översiktsplanen anges att förtätning genom påbyggnad kan prövas i Luleå centrum och att
ny bebyggelse ska samspela med omgivande bebyggelse avseende skala och struktur. Vidare
anges att värdefulla byggnader och kulturmiljöer ska bevaras samt att ny-, om- och
tillbyggnader ska anpassas till befintlig miljö. Detaljplanen är förenlig med och följer
intenentionerna i Luleå kommuns översiktsplan.

Detaljplaneprogram för planområdet
Eftersom att detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och inte bedöms vara av
betydande intresse eller i övrigt av stor betydelse för allmänheten så har inget planprogram
upprättats.
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Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Gällande plan, Detaljplan för Seminariet etapp II (PL083), reglerar att marken får användas för
bostäder och kontor och liknande verksamhet med liten varuhantering samt restaurang i
bottenvåning. I planen finns bestämmelser om att de äldre byggnaderna inom planområdet
inte får rivas. Planen reglerar även att ändring av byggnad inte får förvanska dess karaktär
eller anpassning till omgivningen och att ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn
till omgivningens egenart.
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:		
Nr

Namn

Laga kraft

PL083

Detaljplan för Seminariet etapp II

1991-09-26

PL324

Detaljplan för del av Östermalm, kv. Boken

2008-12-03

PL42

Detaljplan för del av kv. Seminariet,
Seminarieträdgården

1989-10-26

A106A

Stadsplan för Östermalm

1928-01-27

A095

Stadsplan för kv. Cedern

1951-05-11

Lantmäteriet

Kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-01-25 § 38 att ge stadsbyggnadsnämnden i
uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Seminariet 1.

Riksintressen
Planområdet ligger inom riksintresseområde för hinderfritt flyg enligt 3 kap. 8 §
miljöbalken samt riksintresseområde för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.
Genomförande av detaljplanen bedöms inte leda till negativ inverkan på något av
ovanstående riksintressen. Området är redan ianspråktaget för bebyggelse och några nya
anspråk som kan påverka friluftslivet är inte nödvändiga för att detaljplanen ska kunna
genomföras. Byggnadernas höjd regleras så att de inte utgör hinder för flyg.

Figur 2: Utdrag ur gällande detaljplan, PL083
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Bedömning av betydande miljöpåverkan
Enligt 6 kap. 11§ miljöbalken ska en bedömning göras av om genomförande av planer och
program kan antas medföra betydande miljöpåverkan., en så kallad behovsbedömning. Om
detaljplanen riskerar att leda till betydande miljöpåverkan ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Detaljplanen är inte av sådan omfattning och
medger inte sådan markanvändning som är tillståndspliktig enligt miljöbalken.
Genomförande av detaljplanen bedöms inte leda till att gällande miljökvalitetsnormer
överskrids. Luleå kommun har därför bedömt att genomförande av detaljplanen inte
kommer att leda till betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför
inte behöver upprättas.
Detaljplanen och behovsbedömningen samråds med länsstyrelsen i Norrbotten vars yttrande
kommer att redovisas i ett senare skede av detaljplaneprövningen.

6.

Förutsättningar och förändringar

I detta avsnitt redovisas förutsättningarna för detaljplanen, de förändringar som föreslås
jämfört med gällande detaljplan samt de konsekvenser som föreslagna förändringar kan leda
till.

Naturmiljö
Planområdet bebyggdes i början av 1900-talet. Den vegetationen som finns inom
planområdet består mestadels av björkar och buskvegetation. Inga betydande naturvärden
finns inom planområdet.

Mark
Geotekniska förhållanden
Planområdet är bebyggt. Grundläggningsförhållandena bedöms som goda.

Markradon
Planområdet ligger inom normalriskområde för markradon. Inga särskilda åtgärder bedöms
vara nödvändiga för att begränsa risker förknippade med markradon.

Förorenad mark
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. Detaljplanen tillåter ej sådan
markanvändning som innebär risk för framtida markföroreningar. Om markföroreningar
uppstår eller upptäcks ska ansvarig tillsynsmyndighet underrättas i enlighet med 10 kap. 11§
miljöbalken.

Risk för ras och skred
Planområdet bedöms inte ha förutsättningar för ras, skred eller erosion.

Vatten
Geohydrologiska förhållanden
Grundvattennivån påverkas inte av detaljplanens genomförande.
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Risk för höga vattenstånd
I Luleå kommuns riktlinjer för klimatanpassning anges att vattenståndet år 2100 förväntas nå
en nivå om + 1,90 meter i höjdsystem RH 2000. I riktlinjerna anges vidare att
markanläggningar, byggnader och övrig infrastruktur ska utformas på ett sådant sätt att de
är översvämningssäkra upp till en nivå om + 2,50 meter i höjdsystem RH 2000.
Bebyggelsen inom planområdet är belägen på en nivå mellan cirka + 10 till + 11 meter i
höjdsystem RH 2000 varför inga åtgärder är nödvändiga med anledning av höga
vattenstånd.

Vattenområden
Cirka 120 meter öster om planområdet återfinns Skurholmsfjärden. Detaljplanens
genomförande leder inte till negativ påverkan på Skurholmsfjärden.

Strandskydd
Planområdet är beläget mer än 100 meter från Skurholmsfjärden och berörs inte av
strandskydd.

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Bebyggelse och gestaltning
Detaljplanen reglerar att kvartersmark inom planområdet får användas för bostadsändamål
[B]. Detaljplanen skapar förutsättningar för uppförande av komplementbyggnader i form av
exempelvis carports och soprum. I detaljplanen finns bestämmelser som syftar till att bevara
kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader.

Historik
Folkskolestadgan som fastställdes 1842 tillmäts stor betydelse för utbildningsväsendets
uppbyggnad i Sverige. Stadgan innebar att folkskolor skulle inrättas i samtliga socknar och
att samtliga barn inom rikets gränser skulle erbjudas skolgång från sju års ålder.
Utvecklingen innebar att ett stort antal skolbyggnader uppfördes över hela landet. I och med
folkskolans utbyggnad och en kraftigt växande befolkning under 1800- och 1900-talen
uppstod även ett större behov av utbildade folkskolelärare varför flera
folkskolärarseminarier byggdes runt om i landet.
Seminariebyggnaderna i Luleå representerar den sista perioden av folkskoleseminarier som
uppfördes i Sverige under 1900-talets början. De uppfördes i en tid då behovet av
folkskollärare blev allt större i norra Sverige i och med befolkningsökningen från den
expanderande gruvdriften.
Den första av de två seminariebyggnaderna invigdes 1911 och 1916 ansöktes om att uppföra
ännu en seminariebyggnad. Till anläggningen hör även en gymnastikbyggnad, vakt- och
trädgårdsmästarbostad, rektorsbostad samt uthusbyggnad som dock är belägna utanför
planområdet.
Stadsdelen Östermalm hörde vid tiden för seminariebyggnadernas uppförande till Luleås
ytterområden. En plankarta för Luleå stad från 1888 visar att nya kvarter planerats på
tidigare jordbruksmark. Av äldre foton framgår även att seminariet i det närmaste är
placerat enskilt utan omgivande bebyggelse.
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Figur 3: Ritning till huvudbyggnaden (hus A).

Till folkskoleseminariet hörde även en trädgård som läromedel för de blivande lärarna.
I trädgården planterades köksväxter och prydnadsväxter, men också sydligare buskar och
trädslag som ask, ek, hagtorn, lind, lönn, oxel och poppel.
Trädgårdsanläggningen är ett skäl till att seminariebyggnaden uppfördes i vad som då var
ett av Luleås ytterområden eftersom att den var utrymmeskrävande. Trädgårdsmarken har
bebyggts steg för steg och idag finns bara förvildade rester kvar.

Figur 4: Tillbyggnad som binder samman seminariebyggnaderna i bakgrunden och köks- och
matsalsdelen i förgrunden. Källa: Luleå stadsarkiv.
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Under 1970-talet uppfördes en tillbyggnad som binder samman de två
seminariebyggnaderna. På gårdsplanen, i vinkeln mellan byggnaderna, har även uppförts en
köks- och matsalsdel. Byggnaderna användes av lärarutbildningen ända fram till 1987 då
utbildningen flyttade till nya lokaler på dåvarande Luleå tekniska högskola som idag är
universitet.

Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse inom planområdet består av tre sammanlänkade byggnadsvolymer
(se figur 9). Köks- och matsalsdelen är fuktskadad och kommunen har med anledning av det
beviljat rivningslov för denna del.
Luleå kommun har beviljat bygglov för ombyggnation av hus A och hus C från
utbildningslokaler till lägenheter i enlighet med gällande detaljplan. Ombyggnationen pågår
under 2016 och 2017. Efter ombyggnation kommer hus A och hus C att inrymma totalt 44
lägenheter.

Omgivande bebyggelse
I anslutning till Seminariet öster om planområdet, finns en gymnastikbyggnad som är
samtida med Seminariebyggnaderna och som nyttjas ännu idag. Söder om planområdet
finns ytterligare med Seminariet samtida bebyggelse som tidigare nyttjades som vakt-,
trädgårdsmästar- och rektorsbostad och som ännu idag nyttjas för bostadsändamål.
I det som tidigare utgjorde Seminarieträdgården, öster om planområdet, finns idag
flerbostadshus som uppfördes under 1980-talet som mäter ända upp till sju våningar.
I övrigt utgörs bebyggelsen inom stadsdelen Östermalm framför allt av villor uppförda i
slutet av 1800- och början av 1900-talet.

Figur 5: Gymnastiksalen.
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Figur 6: Rektorsbostaden.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Seminariebyggnaderna är belägna utanför Luleå centrum men hör ändå till Luleås viktigaste
monumentsbyggnader. Bebyggelsen är uppförd i en tid då den klassicerande
1800-talsarkitekturen ifrågasattes och utmanas av bland annat jugend och nationalromantik.
Förhållandena avspeglas i seminariebyggnaderna som vid sin byggnadstid bör ha uttryckt
tradition snarare än modernitet. Stilistiskt återfinns vissa jugenddrag i den nyare
flygelbyggnaden (hus C i figur 9 nedan) trots att arkitekturen i övrigt för tiden var
tillbakablickande och traditionell.

Figur 7: Del av gymnastikbyggnaden till vänster och nyare flerbostadsbebyggelse till höger i bild.
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Figur 8: Huvudbyggnaden (hus A) till vänster och flygelbyggnaden (hus C) till höger i bild.
Källa: Luleå stadsarkiv.

Huvudbyggnaden (hus A i figur 9 nedan) är uppförd i tegel med ett valmat mansardtak.
Taket är skivtäckt med stålplåt. Dess mittparti utgörs av fyra våningar vars fasader mot öster
och väster kröns av volutgavlar. Byggnadens gavelpartier är lägre och dess branta takfall är
försedda med takkupor. Gavelpartierna är gentemot byggnadens mittparti utskjutande mot
väster.
Sockelvåningen utgörs av en slätputsad rusticering avfärgad i rödbrunt och kröns av en
gördelgesims. Sockeln är i granit. Fasaderna är i övrigt spritputsade och avfärgade i ljusgul
kulör med slätputsade vertikalt betonade partier.

Figur 9: Orienteringsbild över befintliga byggnader.
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Formspråket kan närmast beskrivas som klassicerande med inspiration från nybarock.
Byggnaden har entréer via dess gavlar i norr och söder, varav den norra numera är kopplad
till tillbyggnaden. Den södra gaveln har en frontespis och en portik med detaljer i kalksten.
En bruneloxerad aluminiumport har ersatt den ursprungliga.
Flygelbyggnaden (hus C) är liksom huvudbyggnaden uppförd i tegel och har putsade
fasader i tre och en halv våning. Våningshöjderna är lägre vilket ger ett underordnat uttryck
gentemot huvudbyggnaden. Norra sidans mittparti kröns av frontonformation medan södra
fasaden har en nedtonad entré. Flygelbyggnaden har ett liknande men enklare formspråk än
huvudbyggnaden samt motsvarande färgsättning och materialbearbetning. Entrépartiet mot
norr för dock tankarna till jugend och sparsmakad nyklassicism.
Byggnaderna har sedan uppförandet genomgått förändringar men har, bortsett från
tillbyggnaderna, kvar sitt huvudsakliga formspråk.

Karaktärsdrag
Seminariebyggnaderna är av arkitektur- och samhällshistoriskt intresse ur såväl lokalt som
nationellt perspektiv och är förknippade med arkitektoniska och upplevelsemässiga
kvalitéer. Nedanstående karaktärsdrag bedöms som viktiga för att bibehålla byggnadernas
och miljöns kulturvärden:
• Befintlig gårdsbildning
• Befintligt arkitektoniskt uttryck; sockel av granit, putsade fasader med putsbearbetning
likt den nuvarande (bland annat rusticerad bottenvåning, gördelgesims, listverk,
fältindelning med slät- respektive spritputs m.m.), branta takfall täckta med traditionella
material (plåt, lertegel). Nuvarande färgsättning.
• Befintliga portar (i de fall de är ursprungliga). Portaler med omfattningar och detaljer av
natursten.
• Befintlig fönstersättning med fönster likt de nuvarande eller likt originalutförande
(se ursprungliga ritningar).

Principer för gestaltning av ändringar
Anläggningen i helhet eftersträvar en monumentalitet som syftade till att uttrycka de ideal
som en seminariebyggnad skulle förmedla vid tiden för byggnadernas uppförande.
Byggnaderna fodrar ett respektavstånd varför nybyggnation mellan de ursprungliga
byggnaderna riskerar att förvanska anläggningens karaktär.
Gårdsytan kan med fördel förädlas och förbättras genom inslag av grönska och funktioner
som gör den attraktiv för boende och besökare. Utformningen kan med fördel ha en
park- eller trädgårdskaraktär och bedöms också kunna innehålla funktioner och mindre
komplementbyggnader som dock behöver underordnas en helhet.
Det klassicerande arkitektoniska uttrycket bygger på symmetri och stränga proportionella
förhållanden mellan sockelvåning, fasadytor i övrigt samt takfall. Byggnaden uppvisar
generellt en känslighet för ändringar av fasadens befintliga uttryck. Exempelvis takkupor
som dominerar befintligt takfall, anordnande av balkonger på huvud- och flygelbyggnad
(hus A och hus C) eller förändrad fönstersättning bör ej tillåtas vilket regleras genom
planbestämmelse.
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Figur 10: Exempel på utformning av dörrar och fönster från originalritningar.

Rivning av köks- och matsalsdel bedöms förbättra möjligheten att uppleva och förstå
anläggningen. Att höja tillbyggnaden (hus B) bedöms som acceptabelt så länge den
höjdmässigt ej överstiger huvudbyggnad och flygelbyggnad. En tillbyggnad bör vidare
präglas av en återhållen gestaltning som syftar till att underordna densamma gentemot
seminariebyggnaderna. Det kan exempelvis uppnås genom släta och putsade fasadytor med
nedtonad kulör. Eventuella balkonger bör i första hand anordnas mot gata och parkering.

Skydds- och varsamhetsbestämmelser
För innergården gäller följande skydds- och varsamhetsbestämmelse:
• q1 - Innergård får ej bebyggas eller förses med komplementbyggnader. Park eller
trädgård får anordnas samt därtill hörande funktioner såsom pergola. Tillägg ska
kännetecknas av hög ambitionsnivå vad gäller materialval och gestaltning exempelvis
natursten, tegel, glas, trä och puts.
• q4 - Lusthus och växthus får uppföras. Byggnader ska kännetecknas av hög
ambitionsnivå vad gäller materialval och gestaltning exempelvis natursten, tegel, glas, trä
och puts.
För hus A och hus C gäller följande skyddsbestämmelser:
• q2- Byggnaden är särskilt värdefull enligt plan- och bygglagen 8 kap. 13§ och får ej rivas.
• q3 - Byggnadens nuvarande originaldörrar utvändigt ska bevaras eller nytillverkas enligt
äldre förlaga.
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För hus A och hus C gäller följande varsamhetsbestämmelser:
• k1 - Fasaderna ska vara putsade med detaljer, proportioner och färgsättning likt den
nuvarande. Balkonger får ej anordnas på fasader.
• k2 - Byggnadens fönster ska ha bågar och karm av trä med utförande likt nuvarande eller
ursprungligt.
• k3 - Taktäckning ska vara i plåt eller motsvara ursprunglig. Takkupor får ej anordnas.

Ny bebyggelse
Detaljplanen reglerar en högsta byggnadshöjd om 11 meter för de delar som
sammanlänkar hus B med seminariebyggnaderna och för befintlig huvudvolym av hus B.
Takfot på huvudvolymen av hus B kommer således även i framtiden att vara lägre än takfot
på hus A och hus C.
Tillbyggnad på hus B tillåts med ett indrag om 2,5 meter från huvudvolymens fasadliv
befintlig huvudvolym. För den indragna delen tillåts en högsta byggnadshöjd om 18 meter.
Det innebär att byggnaden kan höjas med cirka 7 meter vilket möjliggöra två nya
våningsplan. För att säkerställa en lägre nockhöjd för tillbyggnaden på hus B än den högsta
nockhöjden på hus A och hus C så tillåts tillbyggnad ha en största taklutning om 5 grader.
Ny detaljplan reglerar en högsta nockhöjd om 26 meter för hus A och 21 meter för hus C
vilket är överensstämmande med befintliga nockhöjder.
Bestämmelsen [f1] reglerar att utformningen av huvudvolym på hus B ska underordnas
seminariebyggnaderna, exempelvis genom slätputsade fasader och nedtonade kulörer.
Balkonger får ej vara utskjutande/kraga ut över prickmark.
Bestämmelsen [f2] reglerar att även utformningen av tillbyggnad på hus B ska underordnas
seminariebyggnaderna, exempelvis genom slätputsade fasader och nedtonade kulörer.
Vidare regleras att det på tillbyggnaden får anläggas balkonger mot gata och mot parkering.
Om- och tillbyggnad av hus B beräknas ge ett tillskott av cirka 20 lägenheter.

Figur 11: Sektionsskiss som illustrerar byggnadshöjd för befintlig huvudvolym och indragen
tillbyggnad.
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Komplementbyggnader tillåts på kryssmark med en högsta byggnadshöjd om 3 meter. På
innergården tillåts endast komplementbyggnader i form av lusthus eller växthus som ska
kännetecknas av hög ambitionsnivå vad gäller materialval och gestaltning vilket säkerställs
genom varsamhetsbestämmelse [q4].
Byggnadernas utbredning på marken regleras med planbestämmelse om att mark inte får
förses med byggnad [prickmark].

Friytor
Planområdet angränsar till parkmiljö i väster. Öster om planområdet återfinns natur- och
rekreationsstråk i anslutning till Skurholmsfjärden. Planområdets närhet till lek- och
rekreationsytor bidrar till att skapa en god boendemiljö för såväl unga som gamla.
Friyta inom planområdet säkerställs genom planbestämmelse om att mark inte får förses
med byggnad [prickmark]. Befintlig köks- och matsalsbyggnad kommer att rivas vilket
innebär att andelen friyta inom planområdet ökar jämfört med tidigare gällande plan.
Friyta på kvartersmark skapar förutsättningar för en god boende- och lekmiljö för barn i
enlighet med Luleå kommuns översiktsplan.

Offentlig och kommersiell service
Planområdet återfinns inom stadsdelen Östermalm och har god tillgänglighet till såväl
offentlig som kommersiell service. Inom cirka 1 km radie från planområdet återfinns
förskola, dagligvaruhandel, vårdinrättningar, bibliotek med mera. Detaljplanen stärker
underlaget för service genom att möjliggöra för en ökning av antalet boende i området.

Trafik
Gatunät
Planområdet avgränsas i väster av Rektorsvägen och i norr av Seminariegatan. Inga nya
gator behöver anläggas för att detaljplanen ska kunna genomföras.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelväg återfinns cirka 120 meter öster om planområdet vid Skurholmsfjärden
samt direkt utanför planområdets västra gräns. Tillgängligheten till gång- och cykelvägar
från planområdet är god.
Vid planområdesgränsen i väster finns belysningsstolpar som belyser gång- och cykelvägen
och som är belägna på fastigheten Seminariet 1. Ansvaret för dessa belysningstolpar kommer
att klargöras under detaljplaneprocessens gång innan detaljplanen antas.

Biltrafik
Boende alstrar mindre biltrafik än utbildning som är den verksamhet som tidigare bedrivits
inom planrområdet. Huvuddelen av trafikrörelserna med bil förväntas ske på Rektorsgatan
söder om planområdet. Planområdets närhet till kollektivtrafikhållplatser, gång- och cykelvägar och till Luleå centrum skapar goda förutsättningar att gå och cykla och åka kollektivt
vilket kan begränsa resorna med bil till och från planområdet.
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Kollektivtrafik
Planområdet har god tillgänglighet till lokal och regional kollektivtrafik. Inom en radie av
cirka 250 meter återfinns tre hållplatser för lokalbussar. Cirka 1 km söder om
planområdet återfinns busstation för regionalbussar och järnvägsstation.

Parkering
Detaljplanen möjliggör parkering i planområdets västra och nordöstra delar.
Detaljplanen möjliggör vidare uppförande av carports i planområdets västra del.
Detaljplanen ligger inom zon 1 för bilparkering enligt Luleå kommuns parkeringsnorm för
cykel och bil. Parkeringsnormen anger som riktlinje att det bör anläggas 8 bilplatser per 1000
m2 bruttoarea för flerbostadshus.
Detaljplanen medger en största bruttoarea om cirka 9000 m2. Det innbär att det bör finnas
cirka 72 parkeringsplatser för bil. Den genomsnittliga lägenhetsstorleken är dock större än
vad kommunen har utgått ifrån i riktlinjerna för parkering varför ett mindre antal
parkeringar än 72 kan accepteras. Parkeringsplats för funktionshindrade ska därutöver
anordnas inom 25 meter från entré till byggnad.
Cykelparkering ska anläggas på kvartersmark i enlighet med parkeringsnormen som anger
att 25 cykelplatser bör anläggas vid flerbostadshus per 1000 m2 bruttoarea. Det innebär att
det bör finnas utrymme för cirka 225 cykelparkeringsplatser inom planområdet.

Angöring
Detaljplanen möjliggör anslutning från Rektorsgatan i planområdets sydvästra del och från
Seminariegatan i planområdets nordöstra och nordvästra delar. Vid anläggande av ny
anslutning från Seminariegatan kan befintliga grindstolpar bevaras och ges ny användning
inom planområdet.
Idag finns servitut som möjliggör för fastigheten Seminariet 4 att nyttja del av fastigheten
Seminariet 1 för in- och utfart till Seminariegatan. Detaljplanen säkerställer att servitutet kan
nyttjas även i framtiden genom att administrativ bestämmelse [a1] införs i plankartan.
Administrativ bestämmelse [a2] skapar möjlighet för bildande bildande av servitut
avseende rätt till passage för gående över fastigheten Seminariet 1 till förmån för fastigheten
Seminariet 4.

Tillgänglighet
Planområdet är flackt vilket vilket innebär att tillgängligheten inom planområdet är god.
Vid bygglovgivning säkerställs att om- och tillbyggnad genomförs enligt Boverkets
byggregler. Entréer till byggnaderna kan tillgängliggöras genom anläggande av ramper.
Räddningstjänsten kan angöra planområdet från Rektorsvägen och Seminariegatan.

Sociala frågor
Fler boende i stadsdelen Östermalm bidrar till att fler människor rör sig i och nyttjar de
offentliga miljöer som återfinns inom stadsdelen.
I området råder god tillgänglighet till kollektivtrafik vilket minskar behov av bil vid resor till
och från arbete eller till fritidsaktiviteter. Det råder även god tillgänglighet till offentlig och
kommersiell service i form av exempelvis förskola, skola, hälsocentral, bibliotek och
butiker.
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Det skapar förutsättningar för människor som befinner sig i olika faser av livet att bo i
området. Fler boende i området stärker underlaget för det serviceutbud som redan finns.
Väster om planområdet återfinns en park som erbjuder möjligheter till rekreation och som
skapar förutsättningar för människors att mötas i den offentliga miljön. Detsamma gäller
öster om planområdet där ett gång- och cykelstråk löper längs Skurholmsfjärden.
Detaljplanen skapar förutsättningar för och säkerställer att kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och miljöer bevaras och kan upplevas av framtida generationer.

Hälsa och säkerhet
Buller, vibrationer och andra störningar
Planområdet påverkas inte av buller från järnväg eller vägtrafik som riskerar att överskrida
riktvärden för trafikbuller gällande nyproduktion av bostäder. Redovisning av beräknade
värden för omgivningbuller anses därför obehövligt.
Planområdet påverkas inte av vibrationer eller andra störningar som innebär risker för
människors hälsa.

Luftkvalitet
Detaljplanens genomförande bedöms inte ge upphov till försämrad luftkvalitet i stadsdelen
Östermalm.

Ljusförhållanden, skuggbildning
Detaljplanen bedöms inte ge upphov till skuggning av omgivningen i sådan omfattning att
det utgör olägenhet.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och värme
Byggnaderna inom planområdet är anslutna till kommunens vatten- och avloppsnät och till
Luleå energis fjärrvärmenät. Kapaciteten i ledningsnäten är tillräcklig för att detaljplanen ska
kunna genomföras. Utredning kring ledningar in till fastigheten och ansvar för dessa pågår
och kommer att vara klarlagt innan detaljplanen blir föremål för granskning. Om ändringar
visar sig vara nödvändiga så kommer ansvar och kostnader att regleras i överenskommelse
mellan Luleå kommun och fastighetsägaren innan detaljplanen antas. Huvudledningar
återfinns inom u-område [u] i planområdets västra del.
Brandpost finns i anslutning till Seminariegatan inom det minsta avstånd om 300 meter som
Räddningstjänsten anger.
Detaljplanens genomförande innebär inte negativ påverkan på grundvattnet.

Dagvatten och snö
Luleå kommun eftersträvar att dagvatten ska omhändertas lokalt inom kvartersmark eller
avledas till närmsta anslutningspunkt för dagvatten. Dagvattenledning och brunn finns i
planområdets västra del. Dagvatten kan även infiltreras i gröna ytor inom planområdet. Snö
ska omhändertas på kvartersmark inom planområdet.
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El
Fastigheten är ansluten till huvudnätet för el. Vid markarbeten ska ledningsägaren kontaktas
och kabelutsättning begäras.

IT
Fastigheten är ansluten till Lunet ABs fibernät. Fibernätet ansluter till planområdet från
Seminariegatan i norr. Vid markarbeten ska Lunet AB kontaktas och kabelutsättning ska
begäras.

Avfallshantering
Avfall hanteras enligt kommunens renhållningsordning. Soprum kan uppföras på kryssmark
i planområdets västra och östra delar. Sophämtningsfordon angör planområdet i norr från
Seminariegatan och i sydväst från Rektorsvägen.

Mellankommunala förhållanden
Inga frågor av mellankommunal karakär har aktualiserats med anledning av detaljplanen.

7.

Detaljplanens genomförande

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden gäller i 10 år från det datum som detaljplanen vunnit laga kraft.

Tidplan för genomförande
Detaljplanen planeras att genomföras under 2017. Tidplanen för genomförandet är
preliminär.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Fastighetsägaren ansvarar för anläggning, drift och underhåll av byggnader, ledningar och
övriga anläggningar inom kvartersmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Inga nya fastigheter behöver bildas för att detaljplanen ska kunna genomföras. Befintliga
fastigheter kvarstår efter att detaljplanen har genomförts. I dagsläget råder viss osäkerhet
kring fastighetsgränsens läge i planområdets västra del. Fastighetsgränsens läge
kommer att fastställas innan detaljplanen antas.

Servitut och ledningsrätt
I planområdets nordöstra del finns servitut 25-F1993-507.1 som möjliggör för fastigheten
Seminariet 4 att nyttja fastigheten Seminariet 1 för in- och utfart. I plankartan införs
administrativ bestämmelse [a1] som säkerställer att Seminiariet 4 kan nyttja Seminariet 1 för
in- och utfart även i framtiden.
I plankartan införs även administrativ bestämmelse [a2] som reglerar att mark ska vara
tillgänglig för bildande av servitut avseende rätt till passage för gående över fastigheten
Seminariet 1 till förmån för fastigheten Seminariet 4.
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Detaljplanen reglerar u-område för kommunala vatten- och avloppsledningar i
planområdets västra del [u].
Upprättande av servitut och ledningsrätt sker genom lantmäteriförrättning som genomförs
av lantmäterimyndigheten. Ledningshavaren ansöker om ledningsrättsförrättning.

Ekonomiska frågor
Ekonomi och exploateringsavtal
Detaljplanen bekostas av exploatören. Kostnader regleras i planavtal som tecknats mellan
Luleå kommun och exploatören. Exploateringsavtal kommer inte att tecknas.

Markinlösen och ersättningsfrågor
Ingen markinlösen är nödvändig för att detaljplanen ska kunna genomföars.

Tekniska frågor
Exploatör ansvarar för eventuella kompletterande utredningar som kan vara nödvändiga
för att detaljplanen ska kunna genomföras. Fastighetsägare ansvarar för anlägging, drift och
underhåll av bebyggelse, ledningar och andra anläggningar inom planområdet.

8.

Medverkande i arbetet

Detaljplanen och det byggnadsantikvariska underlaget har tagits fram av Tyréns AB och
stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra kommunala förvaltningar.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2016-07-07.
AnneLie Granljung			
Chef plansektionen			
Luleå kommun			

Anna-Karin Lidén		
Planarkitekt			
Luleå kommun		
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INLEDNING
Föreliggande rapport syftar till att beskriva kulturvärden kopplade till byggnader inom
seminarieområdet i stadsdelen Östermalm i Luleå. Syftet är även att föreslå relevanta skyddsoch varsamhetsbestämmelser samt gestaltningsprinciper i förhållande till föreslagna ändringar.
Bedömningarna avser endast planområdet samt byggnadernas exteriör.
BAKGRUND
Området omfattar delar av det gamla seminarieområdet inom stadsdelen Östermalm i Luleå.
Kommunen har sålt del av fastigheten Seminariet 1 och fastighetsägaren har kommit in med en
förfrågan om ändring av detaljplan för omvandling till bostäder. Förslaget omfattar ombyggnad
av kulturhistoriska byggnader till bostäder och en påbyggnad i två våningar på nyare byggnad.
För befintlig restaurangdel föreslås rivning. I enlighet med gällande plan finns bygglov för
ombyggnad av de två äldre seminariebyggnaderna till bostäder. Stora delar av bebyggelsen har i
gällande detaljplan, PL 83, skydd för rivning och anses vara av kulturhistoriskt värde. Syftet med
planen är bl.a. att säkerställa arkitektoniska kvaliteter och bevarandevärda byggnader i
närområdet.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Uppgifter om byggnaderna har sammanställts. Materialet har omfattat tidigare
ställningstaganden, befintliga kulturmiljöunderlag, litteratur och arkivmaterial. En översiktlig
inventering och fotodokumentation av byggnadernas exteriör och närmaste omgivningar har
utförts. Fokus har legat på såväl anläggningens helhet som byggnadernas uttryck, volymer,
detaljer, material etc. För att ge en vidare förståelse för byggnaderna och dess kulturvärde har
de satts in i ett relevant kulturhistoriskt sammanhang. En värdering har därefter genomförts.
Riksantikvarieämbetets metod för kulturhistorisk värdering av bebyggelse (Kulturhistorisk
värdering av bebyggelse, A. Unnerbäck, Riksantikvarieämbetet 2002) har varit vägledande. I
rapporten används begreppet kulturvärde. Då byggnaden sedan tidigare har ett konstaterat
värde har tonvikten dock främst legat på att beskriva och definiera kulturvärdenas fysiska
uttryck, dvs vilka egenskaper och karaktärsdrag som är viktiga för att undvika att anläggningen
förvanskas. Därefter har förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser samt
gestaltningsprinciper upprättats.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
I tidigare detaljplan har de nu aktuella seminariebyggnaderna samt flygelbyggnad försetts med
skyddsbestämmelser och rivningsförbud. Bestämmelserna innebär att byggnaderna har bedömts
som särskilt värdefulla enligt nuvarande plan- och bygglagens 8 kap 13§. Särskilt värdefull
bebyggelse får inte förvanskas. Förbudet kring förvanskning relaterar till de karaktärsdrag och
egenskaper som är väsentliga för att upprätthålla det kulturhistoriska värdet. För hela det
tidigare planområdet gäller att nybyggnad ska utformas med hänsyn till omgivningens egenart.
Bygglov har beviljats under 2016 för invändig ombyggnad, carport/soprum väster om
seminariebyggnaderna samt för takkupor/fönster på huvudbyggnad.
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HISTORISK ÖVERSIKT
Folkskolestadgan som fastställdes 1842 tillmäts en stor betydelse för utbildningsväsendets
uppbyggnad i Sverige. Stadgan innebar att folkskolor skulle inrättas i samtliga socknar och att
samtliga barn inom rikets gränser skulle erbjudas skolgång från sju års ålder. Utvecklingen
innebar att ett stort antal skolbyggnader uppfördes över hela landet. I och med folkskolans
utbyggnad och en kraftigt växande befolkning under 1800- och 1900-talen uppstod även ett
större behov av utbildade folkskolelärare.
Inledningsvis skedde utbildningen av lärare under enkla förhållanden i illa utrustade lokaler som
sällan var ändamålsenliga. Under 1800-talets senare del växte dock ambitionen att ett
folkskoleseminarium skulle vara en mönsteranläggning. Byggnaderna i sig skulle skapa en
värdig och riktig inställning till läraryrket. Under 1860-talet arbetas typritningar fram för
seminariebyggnader; ”Normalritningar för Seminariebyggnader inom Riket”. Förslaget utformas i
nyrenässans enligt tidens uppfattning om vad som är ”värdiga” ideal. I förslagen betonas även
vikten av en trädgårdsanläggning och att trädgårdsskötsel borde ges ett utökat utrymme som
ämne. Tankarna var i hög grad kopplade till rikets resurshushållning. Trädgårdsanläggningar i
anslutning till seminariebyggnaderna blev med tiden ett uttalat krav. En sådan anläggning med
trädgårds- och odlingsytor var utrymmeskrävande varför de nya seminariebyggnaderna kom att
placeras i städernas utkanter. De seminariebyggnader som uppfördes i Sverige under tidigt
1900-tal har i regel vissa gemensamma drag. Utöver att de i regel anlades utanför stadskärnorna
utformades byggnaderna som spegelsymmetriska med en betoning på sockel och krön.
Seminariebyggnaderna kom därför inte på samma sätt att prägla landets stadsmiljöer som
många andra påkostade institutionsbyggnader gjorde vid tiden. Numera och i takt med att
landets städer har vuxit är anläggningarna i många fall en del av de stadsmiljöer som vuxit fram
under 1900-talet.
Under slutet av 1800-talet fanns två folkskoleseminarier för utbildning av folkskollärare som låg
norr om Sundsvall; i Härnösand och Umeå. Befolkningen ökade stadigt i norra Norrland under
1800-talets slut på grund av gruvdriften som drog arbetskraft till regionen. I och med det ökade
även behovet av lärare i norra Norrland, likt landet i övrigt. Kungl. Maj:t kom med anledning av
detta att bevilja ett anslag till en seminariebyggnad i Luleå. 1911 invigdes byggnaden i
stadsdelen Östermalm, strax utanför stadskärnan vid ett planerat villaområde. Ritningar
skickades in 1916 för den nuvarande flygelbyggnaden.
Arkitekten till seminariebyggnaderna var Gustaf Hermansson, född 1864 i Stockholm och
utbildad till arkitekt på Kungliga Tekniska Högskolan. När han var utexaminerad vid 24 års ålder
flyttade han till Sundsvall precis efter att staden brunnit år 1888. Han fick i ung ålder uppdrag
att rita ett stort antal byggnader i Sundsvall vilket gav honom ett stort erkännande som arkitekt.
Han verkade dock i en brytningstid där arkitekturen sökte sig nya uttryck. Den klassicerande
arkitekturen som bl.a. Hermansson var en representant för blev med tiden omodern och föremål
för kritik i tidens rådande arkitekturdebatt.
I landets skolor hade skolträdgårdar blivit en självklarhet. Skolbarnen skulle lära sig odla frukt
och grönsaker för att bli friska, ordningsamma, skönhetsälskande och ekonomiskt medvetna. År
1890 hade 65 % av landets 2000 skolor någon form av skolträdgård. Till Luleås
folkskoleseminarium hörde en trädgård som läromedel för de blivande lärarna. I trädgården
planterades köksväxter och prydnadsväxter, men också sydligare buskar och trädslag som ask,
ek, hagtorn, lind, lönn, oxel och poppel. Flera av dem lever än idag. Vid seminariet skulle de
blivande lärarna få gedigna biologi- och trädgårdskunskaper till nytta för barnen.
Efter att seminariet lades ned blev parkmarken steg för steg bebyggd. Nu finns bara förvildade
rester kvar i kvarteret Cedern och i den gamla Seminarieparken. Vid dammen som anlades i den
södra delen av parken, nära Skurholmsfjärden, finns ännu en sydsvensk vårflora med vitsippor.
Andra arter är sibirisk nunneört, gulsippa, blåsippa, strutbräken, getrams, ängsruta, röda vinbär,
kirskål, mörkt kungsljus och kungsljus. Pestskråp med sina stora paraplyblad är också en
kvarleva från den gamla parkanläggningen.
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BYGGNADSBESKRIVNING
Seminariet är en anläggning som utgörs av flera byggnadskroppar varav huvudbyggnaden
(byggnad A) uppfördes utifrån ett förslag daterat 1907. Den i vinkel placerade flygelbyggnaden
(byggnad C) är yngre och uppfördes efter förslag upprättat 1916. Till anläggningen hör en
gymnastikbyggnad, vakt- och trädgårdsmästarbostad, rektorsbostad samt uthusbyggnad (de
sistnämnda ligger utanför planområdet). Under 1970-talet uppfördes en tillbyggnad som binder
samman huvudbyggnaden med flygeln (byggnad B). På gårdsplanen, i vinkeln mellan
byggnaderna, har även uppförts en köks- och matsalsdel. Till anläggningen hörde en park och
trädgårdsdel (utanför planområdet finns delar av parken bevarad).
Seminariet är placerat i stadsdelen Östermalm som vid byggnadstiden hörde till Luleås
ytterområden. En plankarta för Luleå stad från 1888 visar att nya kvarter planerats på tidigare
jordbruksmark. Av äldre foton framgår även att seminariet i det närmaste är placerad enskilt
utan omgivande bebyggelse. Anläggningen följer i stort de uttryck som var kännetecknande för
de folkskoleseminarier som uppfördes vid tiden; samlade huskroppar med en symmetrisk
arkitektur som betonar sockel och krön. Idag utgörs stadsdelen främst av villabebyggelse med
inslag av flerfamiljshus och seminariet avviker därför från omgivningen genom sin skala.

Figur 1, Huvudbyggnad till vänster samt flygelbyggnad till höger i bild. Tillbyggnad från 70-talet
binder ihop de båda byggnadskropparna. Den byggnadsdel som tar delar av gården i anspråk
har utgjort matsal och ska enligt förslaget rivas.
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Huvudbyggnaden är uppförd i tegel i tre-fyra våningar och har ett valmat mansardtak. Taket är
skivtäckt med stålplåt. Dess mittparti utgörs av fyra våningar vars fasader mot öster och väster
kröns av volutgavlar. Byggnadens gavelpartier är lägre och dess branta takfall är försedda med
takkupor. Gavelpartierna är gentemot byggnadens mittparti utskjutande mot väster.
Sockelvåningen utgörs av en slätputsad rusticering avfärgad i rödbrunt och kröns av en
gördelgesims. Sockeln är i granit. Fasaderna är i övrigt spritputsade och avfärgade i ljusgul kulör
med slätputsade vertikalt betonade partier. Formspråket kan närmast beskrivas som
klassicerande med inspiration från nybarock.

Figur 2, huvudbyggnaden (från öster) har ett mittparti om fyra våningar vilket kröns av
volutgavlar mot väster och öster. Sockelvåningen är rusticerad. Fasaderna i övrigt är
spritputsade med vertikalt betonade partier i slätputs.
Huvudbyggnaden har entréer via dess gavlar i norr och söder, varav den norra numera är
kopplad till tillbyggnaden. Den södra gaveln har ett markerat, frontespisliknande entréparti och
dörromfattning i nybarock med pilastrar och detaljer i kalksten. En bruneloxerad aluminiumport
har ersatt den ursprungliga.

Figur 3, Huvudbyggnadens entré mot söder. En bruneloxerad
aluminiumdörr har ersatt den ursprungliga.
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Flygelbyggnaden är liksom huvudbyggnaden uppförd i tegel och har putsade fasader i tre och en
halv våning. Våningshöjderna är lägre vilket ger ett underordnat uttryck gentemot
huvudbyggnaden. Norra sidans mittparti kröns av frontonformation medan södra fasaden har en
nedtonad entré. Flygelbyggnaden har ett liknande men enklare formspråk än huvudbyggnaden
vad gäller exempelvis färgsättning och materialbearbetning. Entrépartiet mot norr för dock
tankarna till ett jugend och sparsmakad nyklassicism.

Figur 4, Sockelvåningen är rusticerad. Fasaderna i övrigt är spritputsade med vertikalt betonade
partier i slätputs. Byggnaden är uppförd senare än huvudbyggnaden vilket avspeglas i dess
formspråk.

Figur 5, kvarvarande ursprunglig entré i norra fasaden.
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FÖRÄNDRINGAR AV EXTERIÖR
Byggnaderna har sedan uppförandet genomgått förändringar men har, bortsett från ovan
nämnda tillbyggnad, kvar sina huvuddrag.





Ursprungliga fönster har bytts ut mot nya med ett annat formspråk.
Taktegel har ersatts av plåt (1997).
Ursprunglig port på huvudbyggnaden har ersatts av ny i bruneloxerad aluminium (se
ovan).
Bygglov har beviljats för takkupor på huvudbyggnadens mittparti.

Figur 6, huvudbyggnad. Förändringar har bl.a. avsett fönster, dörrar och
tillbyggnad. Byggnaden har i övrigt till stora delar kvar sitt ursprungliga formspråk.

Figur 7, flygelbyggnaden har liksom huvudbyggnaden till stora delar kvar sitt
ursprungliga formspråk.
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KULTURVÄRDE
VÄRDEBESKRIVNING
Seminariebyggnaderna i Luleå representerar den sista perioden av folkskoleseminarier som
uppfördes i Sverige under 1900-talets början. De uppfördes i en tid då behovet av folkskollärare
blev allt större i norra Sverige i och med befolkningsökningen från den expanderande
gruvdriften. Den påkostade arkitekturen och anläggningens höga ambitionsnivå visar på
samhällets utbildningsmässiga ambitioner vid tiden. Folkskoleseminarierna är ett uttryck av en
resursstark stat med ambitionen att bygga ett land där institutioner som folkskoleseminarier var
väsentliga för samhällets utveckling och uppbyggnad. Denna ambition har avsatt ett bestående
avtryck i den byggda miljön på många håll i landet. Många av de offentliga byggnader som
uppfördes vid tiden präglar städer och samhällen. Den aktuella anläggningen förlades utanför
stadskärnan men har med tiden blivit en integrerad del av den stad som expanderade under
1900-talet. Den hör idag till en av Luleås viktigare monumentsbyggnader från tiden.
Bebyggelsen är uppförd i en tid då den klassicerande 1800-talsarkitekturen ifrågasattes och
utmanas av bl.a. jugend och nationalromantik. Förhållanden avspeglas i seminariebyggnaderna
som vid sin byggnadstid bör ha uttryckt tradition snarare än modernitet. Stilistiskt återfinns
vissa jugenddrag i den nyare flygelbyggnaden trots att arkitekturen i övrigt för tiden snarast var
tillbakablickande och traditionell.
Anläggningen i helhet har förändrats över tid bl.a. genom tillbyggnader och ändringar som
påverkar helhetsintrycket. Genom sin påkostade utformning och höga ambitionsnivå vad gäller
material, hantverksmässigt utförande, detaljrikedom m.m. uppbär byggnaderna dock universella
och efterfrågade kvalitéer som särskiljer dem från stora delar av den byggda miljön i övrigt.

SAMMANFATTNING – VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG
Sammanfattningsvis är seminariet av arkitektur- och samhällshistoriskt intresse ur ett lokalt
såväl som nationellt perspektiv samt förknippat med arkitektoniska och upplevelsemässiga
kvalitéer. Följande karaktärsdrag bedöms som viktiga för att bibehålla anläggningens
kulturvärde:






Befintlig gårdsbildning
Befintligt arkitektoniskt uttryck; sockel av granit, putsade fasader med putsbearbetning
likt den nuvarande (bl.a. rusticerad bottenvåning, gördelgesims, listverk, fältindelning
med slät- respektive spritputs m.m.), branta takfall täckta med traditionella material (plå
eller lertegel). Nuvarande färgsättning.
Befintliga portar (i de fall de är ursprungliga). Portaler med omfattningar och detaljer av
natursten.
Befintlig fönstersättning med fönster likt de nuvarande eller likt originalutförande.

PRINCIPER FÖR GESTALTNING AV ÄNDRINGAR
Anläggningen i helhet eftersträvar en monumentalitet som syftade till att uttrycka de ideal som
en seminariebyggnad skulle förmedla. Byggnaderna fodrar ett respektavstånd varför
nybyggnation mellan de ursprungliga byggnaderna riskerar att förvanska anläggningens
karaktär. Gårdsytan kan dock med fördel förädlas och förbättras genom inslag av grönska och
funktioner som gör den attraktiv för boende och besökare. Utformningen kan med fördel ha en
park- eller trädgårdskaraktär och bedöms även kunna innehålla funktioner och mindre
komplementbyggnader som dock behöver underordnas en helhet.
Det klassicerande arkitektoniska uttrycket bygger på symmetri och stränga proportionella
förhållanden mellan sockelvåning, fasadytor i övrigt samt takfall. Byggnaden uppvisar generellt
en känslighet för ändringar av fasadens befintliga uttryck. Det kan exempelvis röra sig om
takkupor som dominerar befintligt takfall, anordnande av balkonger på huvud- och
flygelbyggnad eller förändrad fönstersättning.
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Enligt liggande förslag ska befintlig byggrätt på den tillbyggda delen (byggnad B) utökas på
höjden. Den tidigare matsalen som är uppförd på innergården ska rivas till följd av sitt
nuvarande dåliga skick (del av byggnad B). Rivningen bedöms förbättra möjligheten att uppleva
och förstå anläggningen och återställer den i ett mer ursprungligt skick. Att höja tillbyggnaden
bedöms som acceptabelt så länge den höjdmässigt ej överstiger huvudbyggnad och
flygelbyggnad. En tillbyggnad bör dock präglas av en återhållen gestaltning som syftar till att
underordna densamma gentemot seminariebyggnaderna. Det kan exempelvis uppnås genom
släta och putsade fasadytor med nedtonad kulör. Eventuella balkonger bör i första hand
anordnas mot gata.
Åtgärder som syftar till att återställa byggnaderna till ett tidigare skick är generellt positivt för
kulturvärdet samt anläggningens helhetsintryck. Det kan exempelvis vara att ersätta
aluminiumdörrar med nytillverkade enligt originalförslag eller fönster som bättre ansluter till de
ursprungliga. Tekniska installationer i fönster m.m. kan med fördel avlägsnas med tanke på
helhetsintryck.

SKYDDS- OCH VARSAMHETSBESTÄMMELSER
Avser innergård
q1 – Innergård får ej bebyggas eller förses med komplementbyggnader. Park eller trädgård får
anordnas samt därtill hörande funktioner, exempelvis pergola. Tillägg ska kännetecknas av hög
ambitionsnivå vad gäller materialval och gestaltning exempelvis natursten, tegel, trä, glas och
puts.
q4 – Lusthus och växthus får uppföras. Byggnader ska kännetecknas av hög ambitionsnivå vad
gäller materialval och gestaltning exempelvis natursten, tegel, trä, glas och puts.
Avser huvudbyggnad (A) och flygelbyggnad (C)
q2 – Byggnaden är särskilt värdefull enligt PBL 8:13 och får ej rivas.
q3 – Byggnadens nuvarande originaldörrar utvändigt ska bevaras eller nytillverkas enligt äldre
förlaga.
k1 – Fasaderna ska vara putsade med detaljer, proportioner och färgsättning likt den nuvarande.
Balkonger får ej anordnas på fasader.
k2 – Byggnadens fönster ska ha bågar och karm av trä med utförande likt nuvarande eller
ursprungligt.
k3 – Taktäckning ska vara i plåt eller motsvara ursprunglig. Takkupor får ej anordnas.

UTFORMNINGSBESTÄMMELSE
Avser hus B
f – Ny utformning ska underordnas seminariebyggnaderna, exempelvis genom slätputsade
fasader och nedtonade kulörer. Balkonger får anordnas mot gata och mot parkering.
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