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1. FÖRFATTNINGSSKYDD

Kommunala ställningstaganden

Fastigheterna Albygård 1-3 inventerades och gulklassades av 
Solna stad 2011-05-09. Gul klassning innebär Fastighet med 
bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av 
visst kulturhistoriskt värde. Byggnaderna bedömdes vid inven-
teringstillfället ha byggnadshistoriskt värde samt dokument-, 
miljöskapande- och personhistoriskt värde. Följande utlåtande 
gjordes i samband med klassningen:

De fyra bostadhusen i Albydal har förändrats avsevärt genom 
en genomgripande omfärgning av fasaderna på 1990-talet. 
Den förändringen är som fenomen intressant ur stadsmiljö-
perspektiv men för tidigt att idag bedöma det kulturhistoriska 
värdet av. Viktigt är dock att följa hur man i framtiden kommer 
att se på denna typ av förändringar och vad de säger om vår 
tid. Byggnaderna i övrigt har genom sin placering och utform-
ning stadsbildsmässiga värden.

Alla förändringar av byggnaderna eller miljön kan inverka 
negativt på det kulturhistoriska värdet.

Pågående planer i närområdet

I utkanten av planområdet pågår för närvarande flera stadsut-
vecklingsprojekt. Ett av dem är breddningen av Mälarbanan 
som kommer innebära stora förändringar av den befintliga mil-
jön i anslutning till Albygård. Väster om planområdet planeras 
spårområdet byggas över med parkgata och ny bebyggelse. På 
den mark som frigörs när delar av järnvägen förläggs i tunnel 
föreslås nya stadskvarter med arbetsplatser och cirka tusen 
nya bostäder.

De nya spåren i direkt anslutning till planområdet planeras 
anläggas på samma nivå som befintliga spår. Markspåren 
ska fortsättningsvis löpa under Huvudstagatans viadukt som 
förlängs och breddas för att ge plats åt spår, gång- och cykel-
väg på bron, en ny pendeltågsstation (Huvudsta station) samt 
en gång- och cykelpassage under det södra brofästet. 

Huvudsta station ska utformas med en plattformsanslut-
ning med en stationsbyggnad och entré mot västra delen 
av Huvudstagatans breddade vägbro. Bullerskyddsskärmar 
uppförs på båda sidor om spårområdet utmed merparten av 
markspåren. 

Plan- och bygglagen

För all bebyggelse, och därmed även befintlig bebyggelse i 
kvarteret Albygård, gäller generella krav i PBL som reglerar 
varsamhet vid ändring och ombyggnad, samt vid tillägg i 
befintliga bebyggelsemiljöer. Följande paragrafer är relevanta:

2 kap 6 §: Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid 
åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna 
lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på 
den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till  

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan […]

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder av-
seende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag 
ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och 
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karak-
tärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477).

8 kap 17 §: Ändring av en byggnad […] ska utföras varsamt 
så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar 
tillvara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden. 

Flera av byggnaderna i utredningsområdet är grönklassade 
enligt Solna stad. Dessa omfattas av förvanskningsförbud i 
Plan- och bygglagen:

8 kap. §13: En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas. […]

Översiktsplan

Solnas översiktsplan (ÖP) är daterad 2016. Översiktsplanen 
anger aktuellt planområde som huvudsakligen bostäder och 
framtida huvudsakligen bostäder. I ÖP:n redovisas följande 
strategier för att tillvarata och utveckla Solna stads kultur- och 
naturmiljöer:

Solna ska tillvarata och utveckla stadens viktiga park-, natur- 
och kulturmiljöer. Staden ska värna och bevara de värden som 
fnns i nationalstadsparken med Hagaparken, naturreservaten 
och de mellankommunala grönstråken utmed stränderna. 
Parker och andra grönytor ska ingå som naturliga delar i stad-
smiljön och samspela med stadsmässiga värden. Kulturmiljöer 
ska beaktas och behandlas med respekt för Solnas historia.

Detaljplaner

Kvarteret Albygård omfattas av två detaljplaner, den första 
antogs 1961-04-04 (omfattar Albygård 1-2 och den senare 
1996-12-11 (omfattar Albygård 3). Planen från 1961 anger 
användningen bostäder för bebyggelsen och kvartersmarken 
mellan husen anges som mark som icke får bebyggas. Marken 
i anslutning till den östra byggnaden i Albygård 3 anges här 
som överbyggd gård. I den detaljplan som upprättades för 
Albygård 3 på 1990-talet har marken som ansluter till den 
östra fasaden ändrad användning; Marken får byggas över med 
körbart bjälklag.

Bebyggelsen har inget kulturhistoriskt skydd i detaljplanerna.

Fornlämningar

Inom utredningsområdet finns inga fornlämningar registrerade 
i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister Fornsök.
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2. KULTURHISTORISK VÄRDEBESKRIVNING

Tidigare ställningstaganden

Inom utredningsområdet finns ett flertal byggnader och stads-
bildsenheter som har tillmätts ett kulturhistoriskt värde av 
Solna stad. Skytteholmsskolan i kvarteret Nyboda är grönkla-
ssad liksom bebyggelsen i kvarteren Korallen, Turkosen och 
Bangården. En grönklassning innebär fastighet med bebyg-
gelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bostadsbebyggelsen 
i kvarteret Albygård, Nyboda, Ekstaven är gulklassad, alltså 
fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden 
och/eller av visst kulturhistoriskt värde. Huvudsta gamla 
skola är utpekad som särskilt värdefull byggnad i Solna stads 
översiktsplan och 1950-talsbebyggelsen söder om spåret har 
bedömts som en sammanhängande kulturhistoriskt värdefull 
miljö. 

Aktuell bedömning

Dokumentvärden

Lokalhistoriska/samhällshistoriska värden

Bostadsbebyggelsen med omgivande gårdsrum i kvarteret 
Albygård berättar om den stora utbyggnaden av Skytteholm 
som ägde rum mellan 1950-70-talen. Området genomgick 
under denna 20-årsperiod en kraftig omvandling, från ett 
glesbebyggt lantligt samhälle präglat av jordbruk till ett 
modernt stadsmässigt bostadsområde. Nedanför planområ-
dets bergknalle låg tidigare Stora Alby gård vilken, i tidens 
anda, revs för att ge plats åt den nya bebyggelsen. Som del 
av Skytteholms framväxt tillskrivs kvarteret och den närlig-
gande bebyggelsen från samma tid, lokalhistoriska värden. 
Utbyggnaden av området har även en direkt koppling till den 
utveckling som präglade hela landet under rekordåren och 
miljonprogrammets tid och kvarteret tillskrivs därmed även ett 
visst samhällshistoriskt värde.

Järnvägen söder om planområdet har alltsedan 1800-talets 
slut präglat utredningsområdet och utgjort en central kom-
ponent som omgivande bebyggelse och infrastruktur har fått 
förhålla sig till. I ett nationellt perspektiv är Västeråsbanan en 
mycket viktig, tidig järnvägssträcka som varit av stor betydelse 
för utvecklingen av både samhällen, handel och resande 
och den tillskrivs därmed samhällshistoriska värden. Sedan 
stationerna i Huvudsta revs har accessen till banan försvunnit 
och järnvägen har på så sätt inte varit en direkt del av om-
rådets identitet. Järnvägens betydelse för dagens Huvudsta-
Skytteholm bedöms därför vara begränsad.

Från områdets äldre historia och från municipalsamhällets tid 
finns ytterligare enstaka spår och strukturer som står som vit-
tnesbärare för områdets framväxt och utveckling. Exempelvis 
Huvudsta gamla skola, läget för Huvudstagatans järnvägsvia-
dukt och den järnvägsnära bebyggelsen från 1950-talet, söder 
om spåret. 

Stadsplanehistoriska värden

Ur ett stadsplaneringshistoriskt perspektiv har planområdet 
och utredningsområdet som helhet höga kulturhistoriska 
värden. Eftersom i princip hela västra Skytteholm planerades 
och bebyggdes under samma tid, löper 1960-talets stad-
splane- och arkitekturideal som en röd tråd genom hela om-
rådet. Detta tar sig uttryck i den storskaliga bebyggelsen och 

den dominerande planstrukturen ”hus i park” som präglade 
efterkrigstidens byggande, fram till ungefär 1970-talets 
mitt. Vägnätet utgörs av huvudgator (Huvudstagatan och 
Sundbybergsvägen) samt organiskt svängda och slingrande 
angöringsgator (Ankdammsvägen och Framnäsbacken). 
Gårdsrummen är bilfria och parkeringsytor har istället har för-
lagts i garage och i anslutning till angöringsgatorna. Den stora 
skalan på byggnaderna balanseras av en generös landskap-
splanering där byggnaderna kompletteras med öppna gårds-
rum med bevarad och förädlad naturmark. Till planstrukturen 
hör även alléer samt en topografisk anpassning som bevarar en 
naturlig variation i landskapet samt en stor andel öppna ytor. 

Arkitekturhistoriska värden

Byggnadernas utformning i såväl Albygård som de närliggan-
de kvarteren talar ett för tiden typiskt formspråk med enkla 
putsade eller tegelklädda fasader, perspektivfönster av trä, 
indragna balkonger med plåtfront samt dekorativa detaljer i 
sten, smide och betong. Bebyggelsen i Albygård har emellertid 
begränsade arkitekturhistoriska värden, dels på grund av att 
dess karaktär har förändrats sedan byggnaderna uppfördes och 
dels på grund av att de är förhållandevis anspråkslösa sett till 
sin historiska kontext. 

Däremot tillmäts befintlig färgsättning (utförd av konstnären 
och färgkonsulenten Elvy Engelbrektsson) från 1990-talet ett 
högt arkitekturhistoriskt värde. Färgsättningen vittnar om den 
postmoderna eran då kritiken mot 1960-talets enformighet var 
utbredd. Gestaltningen är ett barn av sin tid och den beskriver 
på ett ärligt sätt om förändrade ideal och strömningar inom 
arkitekturen under det sena 1900-talet.

Upplevelsevärden

Stadsbildsmässiga värden

Utredningsområdet har som helhet höga stadsbildsmässiga 
värden som framför allt är knutna till hur bebyggelsen har 
anpassats efter topografin, så att området upplevs som luftigt 
och varierat. Bebyggelsen i den norra delen av utredningsom-
rådet utgör en oförändrad helhetsmiljö med bebyggelse från 
1960- och 70-talen. Byggnaderna samtalar genom en relativt 
homogen färgskala, återkommande arkitektoniska drag samt 
en genomgående användning av fasadmaterialen puts och 
tegel. Längs Ankdammsvägen och Sundbybergsvägen skapas 
ett enhetligt motiv till följd av att gavelfasaderna vänder sig 
mot spårområdet. Söder om järnvägen är bebyggelsen och 
planstrukturen till sin ålder mer heterogen och här utmärker 
sig istället enskilda byggnader och stadsbildsenheter.

Bebyggelsen i kvarteret Albygård utmärker sig genom de 
storskaliga byggnadsvolymerna som är placerade i nord-sy-
dlig riktning på en höjd. Den långsträckta och högresta 
byggnaden i Albygård 3 utgör ett effektfullt fondmotiv från 
Sundbybergsvägens östa del medan de övriga byggnads-
volymerna upplevs som ”mjukare” bland annat genom dess 
förskjutna placering utmed Ankdammsvägen. Det är påtagligt 
hur väl bebyggelsen i Albygård har införlivats på höjden och 
hur miljön har nyttjats för att bilda ett öppet och trivsamt 
gårdsrum som bedöms ha stora upplevelsemässiga kvaliteter. I 
gatten mellan husen framträder gårdsrummet tydligt och dess 
växtlighet och varierade topografi berikar såväl kvarteret som 
det intilliggande gaturummen. 
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Arkitektoniska/konstnärliga värden

Byggnadernas varsamma inpassning på tomten och dess 
samspel med den mycket omsorgsfullt utformade gårdsmiljön 
genererar även höga arkitektoniska värden. Arkitekturen är i 
övrigt förhållandevis enkel men välgestaltad i dess olika delar 
och detaljer. Den lekfullt färgsatta skorsstenen på den östra 
byggnadens södra gavelfasad utgör en iögonfallande accent, 
som tillsammans med övrig dekorativ fasadutsmyckning är 
mycket karaktärsskapande och bedöms ha både akitektoniska 
och konstnärliga värden. 

Värdefulla karaktärsdrag

Planstruktur

• Den tidstypiska planstrukturen med friliggande hus i 
nord-sydlig riktning. Grupperingen kring det öppna gårds-
rummet samt de öppna kilarna mot Ankdammsgatan som 
bidrar till den luftiga stadsplanekaraktären i Skytteholm.

• Planområdets slutna och barriär-artade karaktär åt öst och 
dess luftiga, mer varierade karaktär åt nord, väst och syd.

Gårdsrum/topografi

• Grönytor mellan husen inom kvarteret, bestående av 
bevarad och förädlad naturmark. Den mycket omsorgs-
fullt utformade gårdsmiljön med omväxlande topografi: 
böljande mark, växtlighet och bergshällar samt de mer 
strukturerade gårdsrummen i kvarterets centrum.

• Asfalterade och stensatta gångar och trappor i anslutning 
till byggnaderna. Även terrassmurar av natursten samt 
smidesräcken som omgärdar kvarteret.

• Alléer i anslutning till kvarteret, längs Ankdammsgatan 
och Huvudstagatan.

Bebyggelse

• Bebyggelsens samspel med topografin, både inom kvarter-
et och i relation till anslutande gaturum.

• Byggnadernas storskalighet och dess monotona fasader 
med repetitiv fönstersättning.

• Färgsättningen från 1990-talet, både kulörer och figurati-
va detaljer.

• Byggnadernas karaktäristiska takform.

• Lågdel med ursprungliga delar och detaljer i anslutning 
till den östra byggnaden mot Huvudstagatan.

• Bilramp med betongpelare och smidesräcke i anslutning 
till den östra byggnaden

• Ursprungliga perspektivfönster av trä, skorssten på den 
östra byggnadens södra gavelfasad, dörromfattningar av 
sten samt franska balkonger med smidesräcken.
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3. ANTIKVARISKA RIKTLINJER

För att bevara områdets kulturhistoriska värden bör framtida 
förändringar anpassas till de karaktärsdrag och egenskaper 
som bedöms vara värdefulla ur kulturhistoriskt och stads-
bildsmässigt perspektiv. Känslighet- och tålighetsanalysen ger 
riktlinjer för hur förändringståliga olika delar av fastigheten är 
i förhållande till dess identifierade värden. Den är avsedd som 
kunskapsunderlag vid framtida åtgärder och motivskrivningar-
na för respektive kategori är anpassade till områdets specifika 
förutsättningar och utmaningar.

Analysen tillhör det tredje steget i DIVE-analysen, Värderande 
(valuate), där tidigare beskrivande och tolkande steg 
(kunskapsöversikt, historik, karaktärisering, betydelsebärande/
förmedlande innehåll) analyseras genom exempelvis kulturhis-
torisk värdering, utvecklingspotential, sårbarhet, tålighets-
gränser och förändringskapacitet.

Hög känslighet för ändring

Hög känslighet (rött) innebär att ingen ny bebyggelse kan up-
pföras inom området utan att kulturhistoriska värden riskerar 
att påverkas mycket negativt. I denna bedömning finns inga 
komponenter som bedöms tillhöra röd kategori.

Känsligt för ändring

Känsligt mot ändring (orange) innebär att området är av sådan 
art att det kan förändras under förutsättning att åtgärder görs 
med hänsyn till platsens eller byggnadens övergripande karak-
tär och kulturhistoriska värden. Ny bebyggelse inom orange-
markerat området är alltså möjlig men det är av stor vikt att 
placering, höjd och gestaltning utreds noggrant. 

Tillkommande bebyggelse bör förhålla sig ödmjukt till den 
rådande planstrukturen eftersom den är karaktärsskapande 

för såväl kvarteret som för hela Skytteholm. Den övergripande 
strukturen med friliggande hus i parkmiljö bör även fortsatt 
vara läsbar. Tillkommande bebyggelse bör inte sluta kvarteret 
mot syd eftersom ”öppenheten”, byggnadernas nord-sydliga 
riktning samt de stora ytorna mellan huskropparna utgör vikti-
ga strukturer i kvarterets uppbyggnad. Punkthus, som förhåller 
sig till befintliga byggnaders volym, nockhöjd och placering på 
tomten, är att föredra framför storskaliga lameller som sluter 
sikten mot gården och de befintliga huskropparna. 

Gårdsrum och grönytor mellan husen bedöms mycket värde-
fulla för såväl kvarteret som för de anslutande gaturummen. 
Sprängning/schaktning som påverkar topografi och parkrum-
mets naturliga variationer bör därför undvikas i den mån det är 
möjligt. Gårdens träd bör även inventeras av sakkunnig så att 
värdefulla träd inom fastigheten kan bevaras. Fällning av träd 
till förmån för bebyggelse bör om möjligt kompenseras med 
träd i annan del av fastigheten.

Stor hänsyn bör tas till markförhållanden i direkt anslutning 
till byggnaderna så att viktiga samband bibehålls. Samband 
syftar här till bebyggelsens anpassning till den kuperade 
terrängen, grönytor/träd samt terrassmurar, stensatta/grusade 
gångar och trappor.

Generellt sett bör tillkommande bebyggelse inom planområ-
det underordna sig den befintliga. Ny bebyggelse bör även 
relatera till den befintliga vad gäller formspråk, material och 
färgsättning (gäller både orange- och gulmarkerade områden).

Lågdelen som vetter mot Huvudstagatan samt rampen i nor-
dost kan förändras under förutsättningen att dess övergripande 
karaktär bibehålls. En varsam påbyggnad av lågdelen är att 
föredra framför rivning/omfattande ombyggnad som förändrar 
befintlig karaktär.

Tåligt för ändring

Tåligt (gult) innebär att området är av sådan karaktär att 
det bedöms kunna förändras utan att miljöns övergripande 
karaktär och kulturhistoriska värden påverkas negativt. I gul-
markerade zoner bedöms nya byggnader vara möjliga, antingen 
som fristående volymer eller som tillbyggnader av befintlig 
bebyggelse. Hänsyn bör tas till befintliga terassmurar som idag 
omgärdar parkeringsytorna.

Solnakartan

Skala 1:700
Datum 2021-03-23

Teckenförklaring
Detaljplaner med länkar använd infoklickDe röda linjerna betecknar fastigheternas gränser. 
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4. ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS

Gata och entrétorg

Befintlig brandgata i tomtens östra del breddas för att möj-
liggöra en ny angöringsgata som leder in i kvarteret från 
Ankdammsgatan. I den södra delen anordnas en angörings-
plats med vändyta. Ytan utformas som ett entrétorg med plats 
för grönska. Närmast befintlig gata finns idag gräsbevuxna 
terrasseringar som omgärdas av betongmurar och staket. 
Dessa rivs i och med den breddade gatan och den tillkom-
mande bebyggelsen. Förslaget innebär även att berg schaktas 
i nivå med gatan och flertalet träd och buskar som växer i 
sluttningen, fälls. 

Tillbyggnad av lågdel (östra skivhuset)

Den östra byggnaden inom kvarteret har en lågdel i souter-
räng som vetter mot Huvudstagatan. Lågdelens fasad utgörs 
av betongelement och mellan fönstren sitter dekorativa 
detaljer i formgjuten betong. Lågdelen är överbyggd med ett 
parkeringsdäck från vilken byggnadens huvudentréer nås. 
Parkeringsdäcket nås via en ramp i kvarterets norra del. Både 
lågdelen och rampen har kvar ursprunglig gestaltning. 

Lågdelen föreslås byggas på med en våning. Mot norr förlängs 
lågdelen med en volym i två våningar som ansluter till påbygg-
nadens höjd och gestaltning. Tillbyggnaden fortsätter i vinkel 
längs skivhusets norra gavelfasad vilket medför att befintlig 
betongramp rivs. Tillbyggnaden motbyggs befintlig fasad till 
skivhuset vilket innebär att befintliga entréer byggs in. 

Befintligt parkeringsdäck är tänkt att utgöra bjälklag för till-
byggnaden och fasaderna utformas i glas mellan ett ramverk 
av pelare. Entréer anordnas i tillbyggnadens södra gavel samt 
mot huvudstagatan genom att en del av taket till den befintli-
ga lågdelen nyttjas som entréplats. 

Den befintliga lågdelens fasad byggs om genom nya entréer, 
och större fönster. Betongreliefer mellan fönstren bibehålls. 

Projektbeskrivning

Projektet innebär att kvarteret Albygård förtätas genom två 
tillkommande bostadshus. Därtill tillbyggs lågdelen till det åt 
öster belägna skivhuset, med en våning. Befintlig brandgata 
breddas till en angöringsgata med vändyta. Inom kvarteret pla-
neras även ett växthus som är tänkt att placeras på gårdsmark.

Följande beskrivning utgår från detaljplaneförslaget som tagits 
fram av Lindberg Stenberg arkitekter i samverkan med PP 
Pension (2021-11-05). 

Nya bostadshus och växthus

Två nya bostadshus planeras i den östra delen av kvarteret, 
på mark som idag nyttjas som gårdsrum. Den mark som tas i 
anspråk utgörs av en bergsknalle med träd och buskar, gräsbe-
vuxna sittytor samt en grusad gångväg. Terrängen är kuperad 
och sluttar ned mot ost. De markåtgärder som är nödvändiga 
för att komma till stånd med den planerade bebyggelsen är 
schaktning av berg, borttagande av gångvägar samt fällning av 
träd och buskar. 

Byggnadsvolymerna har omarbetats flera gånger, bland annat 
efter synpunkter från undertecknade. Målet har varit att an-
passa de nya volymerna efter befintliga - så att de uppnår ett 
lika stringent uttryck. I liggande förslag har volymerna därför 
givits en samlad karaktär där utskjutande och indragna delar 
har undvikts.

De tilltänkta bostadshusen utgörs av tre sammanbyggda hus; 
ett punkthus, ett gårdshus och ett envånings högt förråd som 
placeras mellan bostadshusen. Bebyggelsen utformas i souter-
räng och följer tomtens topografi i de södra, västra och norra 
delarna. Åt ost utformas bebyggelsen i nivå med den nya ga-
tan. Punkthuset som vetter åt söder är en tvådelad volym om 9 
och 10 våningar. Den högsta volymen är ungefär lika hög som 
det befintliga skivhuset i ost. Gårdshuset åt norr är en samlad 
volym om 6 våningar. Alla byggnader utförs med platta tak. 
Förslaget redovisar indragna balkonger på samtliga fasader.

Samtliga fasader är tänkta att kläs med tegel. Fält med inskju-
tet tegel ska skapa ett ramverk i försänkt relief kring fönstren. 
Balkonger är indragna i fasadliv och är tänkta att utföras med 
tät front i frostat glas. 

Väster om det södra bostadshuset planeras ett fristående växt-
hus i en våning. Denna yta nyttjas idag som gårdsrum kring de 
befintliga husen. Växthusets gestaltning redovisas inte i det 
detaljplaneförslaget.
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Fasader från väster, ur: Albygård, detaljplanearbete, Lindberg Stenberg 
arkitekter och PP Pension, 2021-11-05

Sektion, ur: Albygård, detaljplanearbete, Lindberg Stenberg arkitekter 
och PP Pension, 2021-11-05

Fasader från öster, ur: Albygård, detaljplanearbete, Lindberg Stenberg 
arkitekter och PP Pension, 2021-11-05

Fasader från öster, tillbyggnad, ur: Albygård, detaljplanearbete, 
Lindberg Stenberg arkitekter och PP Pension, 2022-10-04

Fasader, ur: Albygård, detaljplanearbete, Lindberg Stenberg arkitekter 
och PP Pension, 2021-11-05

Fasader från norr, ur: Albygård, detaljplanearbete, Lindberg Stenberg 
arkitekter och PP Pension, 2021-07-07
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Volym 

Bebyggelsen norr om järnvägen mellan Huvudstagatan och 
Frösundaleden utgörs av förhållandevis storskaliga lamell- och 
punkthus. Att uppföra ytterligare höga hus inom kvarteret 
bedöms som oproblematiskt sett till områdets övergripande 
karaktär. Däremot får det konsekvenser ur ett stadsbildsper-
spektiv på grund av att det planerade punkthuset förväntas 
skymma bakomliggande skivhus. Konsekvensen är att upplev-
elsen av kvarterets bebyggelse - som en ensemble - försvagas. 

Volymerna har bearbetats i flera omgångar för att den nya be-
byggelsen ska förhålla sig så respektfullt som möjligt till den 
befintliga. Det är positivt att volymerna i befintligt förslag har 
givits en samlad karaktär där utskjutande och indragna delar 
har undvikts. Kvarteret har därmed kvar sin ”strama” prägel. 

I förhållande till det östra skivhusets gavel blir punkthusets 
bredd och avsaknad av ett tydligt gavelparti, påtagligt. Det 
beror dels på punkthusets volymindelning, med två nästan 
lika höga volymer, och dels på fönstersättningen. För att den 
nya bebyggelsen inte ska upplevas som slumpmässig och/
eller dominerande i förhållande till den befintliga bebyggelsen 
behöver punkthusets högsta och mest framträdande volym 
ges gavelfasader som samspelar bättre med gavlarna till det 
befintliga östra skivhuset.

Gestaltning

Eftersom bebyggelsens gestaltning ännu inte är färdig är 
bedömningen i detta avsnitt generell och översiktlig. 

Tegel, som är det tilltänkta fasadmaterialet, förekommer i olika 
utföranden i Skytteholm - och kan därför passa bra i Albygård. 
Den nya bebyggelsen kommer samtidigt att utmärka sig som 
en ny årsring i förhållande till omgivande putsade hus. Det är 
av stor vikt att tegelsorten väljs med omsorg så att den anpas-
sas till kulörer på befintliga byggnaders fasader. 

Frostade balkongfronter bedöms inte vara lämpligt i kvarte-
ret eftersom det avviker för mycket från befintlig karaktär. 
Smidesräcken som ansluter till befintliga franska balkonger är 
att föredra alternativt täta fronter i material som ansluter till 
den övriga gestaltningen. Fönster och dörrar bör utföras med 
material av hög kvalitet och dess utförande ska anpassas efter 
rådande karaktär. 

Det är generellt sett av stor vikt att gestaltningen i ett senare 
skede granskas av byggnadsantikvarie. En utgångspunkt borde 
vara att den nya bebyggelsens fasadgestaltning och utomhus-
miljö utformas respektfullt gentemot den befintliga miljön.

Nybyggnad växthus

Som tidigare nämnts påverkas kvarterets helhet av att stora 
gårdsytor tas i anspråk för nybyggnad av planerade bostads-
hus. Det är av stort värde att så mycket som möjligt av gården 
bibehålls eftersom den utgör en såpass viktig del av kvarterets 
uppbyggnad. Förutsatt att planerade bostadshus uppförs inom 
kvarteret, i den utsträckning som föreslås, bedöms det inte 
vara lämpligt att även uppföra ett växthus på gården.

Tillbyggnad av lågdel

Tillbyggnaden av det östra skivhusets lågdel innebär att 
byggnaden får ett tydligt nytt tillägg mot Hufvudstagatan. 
Den befintliga byggnaden kommer fortsatt vara dominerande 

Antikvarisk bedömning

Markåtgärder på gård

Naturmarksområdet i Albygård som förädlades på 1960-talet 
var en central komponent i uppbyggnaden av kvarteret och 
den generösa landskapsplaneringen är signifikant för hela 
Skytteholm. I AIX kulturmiljöanalys (2021-03-29) bedömdes 
gårdsrummet inte bara ha dokumentvärden (kopplade till 
historiska aspekter), utan även upplevelsevärden (kopplade till 
själva utformningen och stadsbilden).

Förslaget innebär att stora ytor av befintligt gårdsrum tas i 
anspråk och flera landskapskomponenter; berg, träd, buskar, 
gångvägar och strukturerade gräsbevuxna ytor tas bort. Det 
påverkar i sin tur utpekade värden kopplade till områdets 
stadsplanehistoria och stadsbild. Stora delar av gårdsrummet 
förblir dock oförändrade vilket innebär att dessa värden delvis 
kommer läsbara i framtiden.

Alla eventuella ändringar av befintlig gård riskerar att påverka 
den befintliga utformningen negativt. Under projektets gång 
har exempelvis anordning av lekytor, sittytor m.m. diskuterats  
men den typ av åtgärder redovisas inte i detta skede i projek-
tet. Markåtgärder behöver utredas och granskas av byggnads-
antikvarie i ett senare skede. 

Nybyggnad bostadshus, säckgata och entrétorg

Planstruktur

I kulturmiljöanalysen bedömdes befintlig planstruktur ha 
kulturhistoriska värden kopplade till den tidstypiska och lokalt 
anknutna stadsplaneprincipen ”hus i park” med en generös 
landskapsplanering, trafikseparering, öppenhet och anpass-
ning efter topografin. Karaktäristiskt för området är även moti-
vet med gavelfasader som vänder sig mot spåret.

Förslagets planstruktur bryter med den befintliga strukturen på 
några punkter vilket bedöms påverka helheten negativt i olika 
utsträckning:

1. Placeringen av de tilltänkta bostadshusen, i anslutning till 
den nya angöringsgatan, förväntas i viss utsträckning påverka 
planstrukturen eftersom kvarteret kommer att präglas av mer 
hårdgjorda ytor. Risken att den nya bebyggelsen uppfattas som 
en separat bebyggelseenklav - som planmässigt anknyter till 
den klassiska stenstaden snarare än den rådande principen 
hus i park - har dock minskat genom att angöringsgatan har 
gjorts smalare (i förhållande till tidigare förslag) samt att 
gårdshusets norra del omgärdas av grönytor.

2. Vidare finns en risk att de tillkommande elementen (bo-
stadshusen och gatan), genom den föreslagna placeringen, 
bryter upp kvarteret så att det östra skivhuset förlorar kontak-
ten med övriga befintliga skivhus och med gården.

3. Därtill påverkas kvarterets ”öppna” karaktär eftersom en 
grön kil mellan spårområdet och Ankdammsgatan byggs för. 
Den öppna karaktären kommer dock bibehållas i delar av 
kvarteret. 

4. Slutligen bedöms den i grunden generösa landskapsplane-
ringen svårare att uppleva.

Flera olika alternativ för placering har utretts inom ramen för 
projektet och det liggande förslaget är, trots ovan beskrivna 
risker, det mest fördelaktiga ur antikvarisk synpunkt. 
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genom dess höga och långsträckta fasad. Den kubiska formen 
anknyter väl till skivhuset och gestaltningen med glasade 
fasader kan i detta fall utgöra en positiv kontrast eftersom den 
massiva och slutna bakomliggande fasaden blir dominerande i 
relation till den ”lätta”, glasade.  

Att befintligt parkeringsdäck försvinner och att befintliga 
entréer döljs påverkar i viss utsträckning den ursprungliga ge-
staltningen men byggnadens övergripande uttryck blir fortsatt 
avläsbart. Omgestaltningen av den befintliga lågdelens fasad 
medför en viss negativ påverkan eftersom utpekade ursprungli-
ga delar och detaljer försvinner.

Åtgärden kring lågdelen är framför allt problematisk på grund 
av att den svängda bilrampen i betong planeras rivas. Rampen 
är en välgestaltad och ursprunglig byggnadsdel som på ett 
tydligt sätt redovisar 1960-talets bilfokuserade stadsplanering 
och de ideal som präglade tiden då Albygård och stora delar 
av Skytteholm byggdes. Åtgärderna medför negativa konse-
kvenser på en värdebärande del med både dokument- och 
upplevelsevärden.


