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 Till:  
Ronald Rico 

RED Casa AB 
Stockholm  2022-03-21 

 
Utvärdering av alternativa placeringar av garage på kv. Fjället 
8, Årebacken 1, Vintervägen 9. 
 
Aktuella placeringsalternativ 
 
Byggherren har låtit TOL Arkitekter AB notera och bedöma möjliga placeringar av garaget på tomten. 
De 7 alternativ som kommenteras framgår nedan. 
 

 
 

 
Byggherren har vidare låtit Stockholms Byggnadsantikvarier AB bedöma den utförda placeringen intill 
kv. Fjället 9 samt de ovan föreslagna alternativen när det gäller påverkan på fastighetens ursprungliga 
kulturvärden (bilaga 2). 
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Denna PM avser att utifrån gällande föreskrifter i 2 kap PBL samt den auktoriserade lagkommentaren 
”PBL - en kommentar” av Didón m.fl. (som används av såväl Boverket som domstolarna) ge en grund 
för utvärdering av aktuella placeringsalternativ. 
 
 
 

 
    Utklippt från Stadsplan från år 1947. 

 
Grunden för utvärdering av alternativa placeringar med stöd av PBL är de föreskrifter som anges i 2 
kap PBL rörande hänsynstagande till allmänna och enskilda intressen samt kommunens övriga beslut 
i översiktsplanen och kulturminnesvårdsprogram mm.  Området ingår i Råsunda villastad som utgör 
en sammanhängande kulturhistoriskt värdefull miljö enligt översiktsplanen för Solna stad. Området är 
också upptaget i kulturminnesvårdsprogrammet där Råsunda villastad omfattas av ambitionsnivå c i 
enlighet med Bilaga 2.  
 
Kulturminnesvårdsprogrammet är en kulturhistorisk utredning som är en kunskapsöversikt och 
kartläggning av kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.1   
 
I sammanfattning ska inledningsvis noteras att endast ett placeringsalternativ har utvärderats för en 
placering i direkt anslutning till Tottvägen då denna är mer trafikerad samt på grund av att en 
placering skulle förutsätta att tomtens befintliga naturdamm skulle minskas eller tas bort vid en sådan 
placering av garaget. Dammen innehar särdeles värdefulla kvalitéer som främjar fågelliv och insekter 
för den omgivande vegetationen. 
 
En placering i anslutning till Tottvägen bedöms dessutom ha en negativ inverkan på 
Huvudbyggnaden, jfr det antikvariska utlåtandet sid 3. Vid ett eventuellt uppförande av en 
komplementbyggnad i anslutning till Tottvägen bedöms en sådan placering hindra visibiliteten av 
huvudbyggnaden. En sådan placering strider mot det utmärkande kulturvärdet av huvudbyggnaden 
som dominerande och dess representativa utformning. Detta är även ett skäl till att detta område 
utgörs av så kallad prickmark enligt idag gällande stadsplan. 

 
1 Kulturminnesvårdsprogrammet finns på biblioteket i Solna. Ambitionsnivå c innebär att området är 
kulturhistoriskt värdefullt. 
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TOL arkitekter har angivit fyra placeringar, som enligt idag gällande stadsplan utgörs av prickmark, 
(placeringsalternativ 2,3,4 & 5) i syfte att kunna utvärdera de teoretiska för och nackdelarna mellan 
samtliga alternativ. Det noteras dock särskilt att samtliga dessa placeringsalternativ strider mot 
ovanstående utmärkande kulturvärdet med huvudbyggnadens dominans, se bland annat sidan 3 i det 
antikvariska utlåtandet. 
 
Generellt bör även understrykas att Vintervägen har sedan Arenastadens (Arenan & Mall of 
Scandinavia samt kontorens) framväxt kommit att utgöra ett naturligt promenadstråk med mångfalt 
fler förbipasserande människor. Den kraftigt ökade trafikalstringen i form av såväl gående, som 
moped och cykelburna genererar en ökad risk för tillbud i anslutning till denna väg vilket påverkar 
bedömningarna under rubrikerna Hälsa & Säkerhet samt Trafik.  
 

 
Utifrån 2 kap PBL ska 10 kriterier bedömas för de 7 olika placeringsalternativen. Se mer om 
kriterierna på sidan 5 och framåt. 
 

 
 
 
Varje enskilt placeringsalternativ bedöms nedan utifrån nämnda kriterier och åskådliggörs med 
separat situationsplan. Notera att alternativ 1 som även utgör det befintliga garagets placering finns 
med i varje redogjort fall då det redan existerar på den angivna platsen.   
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Placeringsalternativ 7:  
 

 
 
 
 
Placeringsalternativ 7, presenteras i detta material med två olika angöringsalternativ. Den ena 
lösningen innebär angöring rakt upp mot Årebacken med en kraftig lutning upp från garagets nivå, 
samt en alternativ angöring där infarten placeras längre ned mot Vintervägen med följdeffekten att en 
svängradie behöver rymmas in. Alternativen redogörs för nedan och är benämnda 7.1 respektive 7.2. 
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Placeringsalternativ 7.1 
 

 
 
Markens lämpliga beskaffenhet för placeringen av garaget 
Aspekt PBL Notering 
Stads- och landskapsbild, natur- 
o kulturvärden 

2:2, 2:3, 
2:6 

Placering nära huvudbyggnaden skymmer gaveln 
och är mindre lämpligt ur ett antikvariskt 
perspektiv. Förslaget påverkar även trädgårdens 
terrasseringar som troligen är ursprungliga. 1947 
års stadsplan anger dock denna plats som byggbar. 
Placeringen kommer sannolikt att skada 
rotsystemet till tomtens ca 100 åriga ek. 

Terrängförhållanden påverkan av 
omgivning 

2:2, 2:5, 
2:9 

Placeringen förutsätter rivning av tomtens två 
ursprungliga gradänger som utgör stödmur för 
gatans stödmur samt rivning av huvudbyggnadens 
entrétrappa i syfte att klara svängradien. 

Grundförhållanden, grundvatten 2:2, 2:4, 
2:5, 2:9 

Placeringen förutsätter rivning av tomtens två 
ursprungliga gradänger som utgör stödmur för 
gatans stödmur och utfyllnad/terrassering mot 
Fjället 9. 

Hälsa o säkerhet  2:4, 2:5 Ingen påverkan. 
Trafik  2:4, 2:5, 

2:6 
Placeringen förutsätter ny stödmur för gatan och 
ombyggnad av densamma.  

Buller  2:4, 2:5, 
2:6a 

Placeringen bidrar inte till bulleravskärmning. 

Brandsäkerhet  2:6, 2:9 Placeringen erfordrar brandavskiljning i enlighet 
med BBR av såväl huvudbyggnad som garaget. 
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Skymd sikt, ljusförhållanden 2:9 Placeringen försämrar dagsljusförhållandena i 
köket ett utrymme för ”mer än tillfällig vistelse” 
enligt BBR 1:6 med krav på god tillgång till direkt 
dagsljus och utblick/utsikt. 

Anslutning till befintliga gator  2:6, 2:7 Ingen påverkan. 
Plats för lek, motion, utevistelse  2:6, 2:7 Placeringen kommer inte i konflikt med tomtens 

lekyta men kan fungera som delvis avskärmande av 
utsikten mot möjlig lekplats på tomten. 

Placeringsalternativ 7.2 

 
Markens lämpliga beskaffenhet för placeringen av garaget 
Aspekt PBL Notering 
Stads- och landskapsbild, natur- 
o kulturvärden 

2:2, 2:3, 
2:6 

Placering nära huvudbyggnaden skymmer gaveln 
och är mindre lämpligt ur ett antikvariskt 
perspektiv. Förslaget påverkar även trädgårdens 
terrasseringar som troligen är ursprungliga. 1947 
års stadsplan anger dock denna plats som byggbar. 
Placeringen kommer sannolikt att skada 
rotsystemet till tomtens ca 100 åriga ek. 

Terrängförhållanden påverkan av 
omgivning 

2:2, 2:5, 
2:9 

Placeringen förutsätter rivning av tomtens två 
ursprungliga gradänger som utgör stödmur för 
gatans stödmur samt rivning av huvudbyggnadens 
entrétrappa. Smält-, regnvatten kan innebära 
problem med dränering av källare. 

Grundförhållanden, grundvatten 2:2, 2:4, 
2:5, 2:9 

Placeringen förutsätter rivning av tomtens två 
ursprungliga gradänger som utgör stödmur för 
gatans stödmur och utfyllnad/terrassering  mot 
Fjället 9. 

Hälsa o säkerhet  2:4, 2:5 Ingen påverkan. 
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Trafik  2:4, 2:5, 
2:6 

Placeringen förutsätter ny stödmur för gatan och 
ombyggnad av densamma. Infart/utfart placeras i 
kraftigt brant backe som även genererar nedsatt sikt 
och bidrar till otrygg framförning av fordon.  

Buller  2:4, 2:5, 
2:6a 

Placeringen bidrar inte till bulleravskärmning. 

Brandsäkerhet  2:6, 2:9 Placeringen erfordrar brandavskiljning i enlighet 
med BBR av såväl huvudbyggnad som garaget. 

Skymd sikt, ljusförhållanden 2:9 Placeringen försämrar dagsljusförhållandena i 
köket ett utrymme för ”mer än tillfällig vistelse” 
enligt BBR 1:6 med krav på god tillgång till direkt 
dagsljus och utblick/utsikt. 
Infart/utfart placeras i kraftigt brant backe som 
genererar nedsatt sikt vid in /utfart och bidrar till 
otrygg framförning av fordon. 

Anslutning till befintliga gator  2:6, 2:7 Ingen påverkan.   
Plats för lek, motion, utevistelse  2:6, 2:7 Placeringen kommer inte i konflikt med tomtens 

lekyta men kan fungera som delvis avskärmande av 
utsikten mot möjlig lekplats på tomten. 
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Placeringsalternativ 6 

 
 
Markens lämpliga beskaffenhet för placeringen av garaget 
Aspekt PBL Notering 
Stads- och landskapsbild, natur- 
o kulturvärden 

2:2, 2:3, 
2:6 

Placering nära huvudbyggnaden skymmer gaveln 
och är mindre lämpligt ur ett antikvariskt 
perspektiv. Förslaget påverkar även trädgårdens 
terrasseringar som troligen är ursprungliga. 1947 
års stadsplan anger dock denna plats som byggbar. 
Om garaget flyttas från sin nuvarande placering och 
i stället uppförs enligt alternativ 6 föreligger en risk 
att eken påverkas negativt.  

Terrängförhållanden påverkan av 
omgivning 

2:2, 2:5, 
2:9 

Placeringen förutsätter rivning av tomtens två 
ursprungliga gradänger som utgör stödmur för 
gatans stödmur samt rivning av huvudbyggnadens 
entrétrappa. 
Infart/utfart placeras i kraftigt brant backe som 
även genererar nedsatt sikt och bidrar till otrygg 
framförning av fordon. 

Grundförhållanden, grundvatten 2:2, 2:4, 
2:5, 2:9 

Placeringen förutsätter rivning av tomtens två 
ursprungliga gradänger som utgör stödmur för 
gatans stödmur och utfyllnad mot Fjället 9. 

Hälsa o säkerhet  2:4, 2:5 Placeringen innebär en mycket trång passage mot 
huvudbyggnadens sidotrappa med risk för 
kollisioner och svårighet att klara fritt mått 0,9 m 
för utrymning mellan garage och trappa. 
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Trafik  2:4, 2:5, 
2:6 

Placeringen förutsätter ny stödmur för gatan och 
ombyggnad av densamma.  

Buller  2:4, 2:5, 
2:6a 

Placeringen bidrar lite till bulleravskärmning mot 
Årebacken för huvudbyggnaden. 

Brandsäkerhet  2:6, 2:9 Placeringen erfordrar brandavskiljning i enlighet 
med BBR av såväl huvudbyggnad som garaget. 

Skymd sikt, ljusförhållanden 2:9 Placeringen försämrar dagsljusförhållandena i 
köket ett utrymme för ”mer än tillfällig vistelse” 
enligt BBR 1:6 med krav på god tillgång till direkt 
dagsljus och utblick/utsikt. 
Infart/utfart placeras i kraftigt brant backe som 
även genererar nedsatt sikt och bidrar till otrygg 
framförning av fordon. 

Anslutning till befintliga gator  2:6, 2:7 Ingen påverkan. 
Plats för lek, motion, utevistelse  2:6, 2:7 Placeringen kommer inte i konflikt med tomtens 

lekyta. 
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Placeringsalternativ 5 

 

 
 
 
Markens lämpliga beskaffenhet för placeringen av garaget 
Aspekt PBL Notering 
Stads- och landskapsbild, natur- 
o kulturvärden 

2:2, 2:3, 
2:6 

Placeringen strider mot det utmärkande 
kulturvärdet med huvudbyggnadens dominans på 
tomten. Placeringen skymmer delvis 
huvudbyggnadens framträdande 
entréfasad/framsida. 

Terrängförhållanden påverkan av 
omgivning 

2:2, 2:5, 
2:9 

Placeringen förutsätter rivning av tomtens två 
ursprungliga gradänger som utgör stödmur för 
gatans stödmur samt rivning av huvudbyggnadens 
entrétrappa. 

Grundförhållanden, grundvatten 2:2, 2:4, 
2:5, 2:9 

Placeringen förutsätter rivning av tomtens två 
ursprungliga gradänger som utgör stödmur för 
gatans stödmur och utfyllnad mot Fjället 9. 

Hälsa o säkerhet  2:4, 2:5 Ingen påverkan. 
Trafik  2:4, 2:5, 

2:6 
Placeringen blir en del av stödmur för gatan som 
byggs om.  Gatans jordtryck innebär en fördyrad 
konstruktion av garagebyggnaden.  

Buller  2:4, 2:5, 
2:6a 

Placeringen bidrar till bulleravskärmning mot 
Årebacken för huvudbyggnaden. 

Brandsäkerhet  2:6, 2:9 Placeringen erfordrar brandavskiljning i enlighet 
med BBR av såväl huvudbyggnad som garaget. 

Skymd sikt, ljusförhållanden 2:9 Placeringen försämrar dagsljusförhållandena i 
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köket ett utrymme för ”mer än tillfällig vistelse” 
enligt BBR 1:6 med krav på god tillgång till direkt 
dagsljus och utblick/utsikt. Placeringen kan ev. 
också hamna i kv. Fjället 9:s siktlinje och skärma av 
sikten mot Årebacken med garagets långsida. 

Anslutning till befintliga gator  2:6, 2:7 Ingen  påverkan. 
Plats för lek, motion, utevistelse  2:6, 2:7 Placeringen kommer inte i konflikt med tomtens 

lekyta. 
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Placeringsalternativ 4   

 
 
Markens lämpliga beskaffenhet för placeringen av garaget 
Aspekt PBL Notering 
Stads- och landskapsbild, natur- 
o kulturvärden 

2:2, 2:3, 
2:6 

Placeringen strider mot det utmärkande 
kulturvärdet med huvudbyggnadens dominans på 
tomten och innebär att tillbyggnaden byggs ihop 
med huvudbyggnaden.  
Huvudbyggnaden tappar sin arkitektoniska 
komposition.  

Terrängförhållanden påverkan av 
omgivning 

2:2, 2:5, 
2:9 

Placeringen innebär en infart/utfart direkt på 
Vintervägen som trafikeras av skolbarn och 
besökare till och från Friends arena. 

Grundförhållanden, grundvatten 2:2, 2:4, 
2:5, 2:9 

Ingen påverkan. 

Hälsa o säkerhet  2:4, 2:5 Risk för kollisioner och olyckor föreligger på grund 
av att infart/utfart korsar gångbana.  

Trafik  2:4, 2:5, 
2:6 

Risk för kollisioner och olyckor föreligger på grund 
av att infart/utfart korsar gångbana. 

Buller  2:4, 2:5, 
2:6a 

Placeringen bidrar till bulleravskärmning mot 
Vintervägen för huvudbyggnaden. 

Brandsäkerhet  2:6, 2:9 Placeringen erfordrar brandavskiljning i enlighet 
med BBR av såväl huvudbyggnad som garaget. 

Skymd sikt, ljusförhållanden 2:9 Placeringen försämrar dagsljusförhållandena i 
vardagsrummet ett utrymme för ”mer än tillfällig 
vistelse” enligt BBR 1:6 med krav på god tillgång till 
direkt dagsljus och utblick/utsikt. 

Anslutning till befintliga gator  2:6, 2:7 Ingen påverkan. 
Plats för lek, motion, utevistelse  2:6, 2:7 Placeringen kommer inte i konflikt med tomtens 

lekyta. 
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Placeringsalternativ 3    

 

 
Markens lämpliga beskaffenhet för placeringen av garaget 
Aspekt PBL Notering 
Stads- och landskapsbild, natur- 
o kulturvärden 

2:2, 2:3, 
2:6 

Placeringen strider mot det utmärkande 
kulturvärdet att huvudbyggnaden är dominerande 
på tomten.  

Terrängförhållanden påverkan av 
omgivning 

2:2, 2:5, 
2:9 

Placeringen innebär en infart/utfart på Vintervägen 
som trafikeras av skolbarn och besökare till och från 
Friends arena. 

Grundförhållanden, grundvatten 2:2, 2:4, 
2:5, 2:9 

Ingen påverkan. 

Hälsa o säkerhet  2:4, 2:5 Risk för kollisioner och olyckor föreligger på grund 
av att infart/utfart korsar gångbana. 

Trafik  2:4, 2:5, 
2:6 

Risk för kollisioner och olyckor föreligger på grund 
av att infart/utfart korsar gångbana. 

Buller  2:4, 2:5, 
2:6a 

Placeringen bidrar i viss mån till bulleravskärmning 
mot Vintervägen för huvudbyggnaden. 

Brandsäkerhet  2:6, 2:9 Placeringen erfordrar brandavskiljning i enlighet 
med BBR av såväl huvudbyggnad som garaget. 

Skymd sikt, ljusförhållanden 2:9 Placeringen försämrar dagsljusförhållandena i 
vardagsrummet något ett utrymme för ”mer än 
tillfällig vistelse” enligt BBR 1:6 med krav på god 
tillgång till direkt dagsljus och utblick/utsikt. 

Anslutning till befintliga gator  2:6, 2:7 Ingen påverkan. 
Plats för lek, motion, utevistelse  2:6, 2:7 Placeringen kommer inte i konflikt med tomtens 

lekyta. 
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Placeringsalternativ 2   

 
 
Markens lämpliga beskaffenhet för placeringen av garaget 
Aspekt PBL Notering 
Stads- och landskapsbild, natur- 
o kulturvärden 

2:2, 2:3, 
2:6 

Placeringen kommer att innebära en försämrad sikt 
av huvudbyggnaden. Huvudbyggnaden kommer i 
och med detta delvis förlora sin representativa 
utformning och dominans på tomten.    

Terrängförhållanden påverkan av 
omgivning 

2:2, 2:5, 
2:9 

Placeringen innebär en infart/utfart på Tottvägen, 
som trafikeras av skolbarn och besökare till och från 
Friends arena. 

Grundförhållanden, grundvatten 2:2, 2:4, 
2:5, 2:9 

Ingen påverkan. 

Hälsa o säkerhet  2:4, 2:5 Risk för kollisioner och olyckor föreligger på grund 
av att infart/utfart korsar gångbana samt att 
infart/utfart från Tottvägen placeras inom stopp- 
och parkeringsförbud, det vill säga inom 10 m från 
korsande körbanas närmaste ytterkant. 

Trafik  2:4, 2:5, 
2:6 

Risk för kollisioner och olyckor föreligger på grund 
av att infart/utfart korsar gångbana samt att en 
infart/utfart från Tottvägen placeras inom stopp-  
och parkeringsförbud, det vill säga inom 10 m från 
korsande körbanas närmaste ytterkant.       

Buller  2:4, 2:5, 
2:6a 

Placeringen bidrar i inte till bulleravskärmning. 

Brandsäkerhet  2:6, 2:9 Placeringen erfordrar inte brandavskiljning. 
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Skymd sikt, ljusförhållanden 2:9 Placeringen påverkar inte dagsljusförhållandena 

och kravet på utblick/utsikt. 
Anslutning till befintliga gator  2:6, 2:7 Infart/utfart från Tottvägen placeras för nära 

korsning, inom 10  m från korsning.  
Plats för lek, motion, utevistelse  2:6, 2:7 Placeringen kommer inte i konflikt med tomtens 

lekyta. 
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Placeringsalternativ 1 

 
 
Markens lämpliga beskaffenhet för placeringen av garaget 
Aspekt PBL Notering 
Stads- och landskapsbild, natur- 
o kulturvärden 

2:2, 2:3, 
2:6 

Placeringen är den bästa i förhållande till det 
utmärkande kulturvärdet med huvudbyggnadens 
dominans på tomten. Placeringen ger intryck av ett 
väl avvägt bebyggelsemönster och smälter naturligt 
in mellan huvudbyggnaderna på Fjället 8 och 9. 
1947 års stadsplan anger denna plats som byggbar 
utan avståndsbegränsningar mot tomtgränsen. 
Enligt genomförd trädbesiktning noterades att den 
befintliga eken troligtvis blev stressad av 
uppförandet av garaget i dess nuvarande placering 
(alternativ 1), men att eken idag konstateras ha god 
livskraft. 

Terrängförhållanden påverkan av 
omgivning 

2:2, 2:5, 
2:9 

Placeringen innebär en infart/utfart på Årebacken 
på säkert avstånd från korningen mot Vintervägen 
som trafikeras av skolbarn och besökare till och från 
Friends arena. Placeringen medför att infarten/ 
utfarten är i höjd med anslutande gata. 

Grundförhållanden, grundvatten 2:2, 2:4, 
2:5, 2:9 

Grundläggningen under garaget medför ett effektivt 
och naturligt markstöd i sluttningen mellan 
huvudbyggnaderna på Fjället 8 och 9.  

Hälsa o säkerhet  2:4, 2:5  I ett säkerhetsperspektiv har detta alternativ den 
mest fördelaktiga infart/utfart på grund av 
avståndet till trafikkorsning och trafikbelastningen 
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på anslutningsgatan. 
Trafik  2:4, 2:5, 

2:6 
I ett trafiksäkerhetsperspektiv är detta den mest 
fördelaktiga infart/utfarten med hänsyn till avstånd 
till trafikkorsning och trafikbelastningen på 
anslutningsgatan. 
Sikten vid framförningen av fordon till och från 
angöringsplatsen är att anse som mycket god.  

Buller  2:4, 2:5, 
2:6a 

Placeringen bidrar till bulleravskärmning mot 
Årebacken för såväl Fjället 8 som 9. 

Brandsäkerhet  2:6, 2:9 Placeringen erfordrar brandavskiljning enligt BBR 
mot garaget på Fjället 9. 

Skymd sikt, ljusförhållanden 2:9 Placeringen har ingen beaktansvärd påverkan på 
vare sig dagsljusförhållandena eller 
utblicken/utsikten för Fjället 8 eller 9.  

Anslutning till befintliga gator  2:6, 2:7 Infart/utfart ansluter på ett naturligt sätt till gatans 
nivå och bevarar originalutförandet av befintlig mur 
och staket mot Årebacken på Fjället 8. 

Plats för lek, motion, utevistelse  2:6, 2:7 Placeringen kommer inte i konflikt med tomtens 
lekyta. 
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Bilagor: 
Bilaga 1 Foton från Augusti 2021 som visar befintlig placering och rådande förutsättningar. 
Bilaga 2 Antikvariskt utlåtande angående placering av garagebyggnad, Fjället 8 i Solna 2022-03-14 
 
 
 
 
Enligt uppdrag 
 
 

 
Per Cassel 
Arkitekt, KA PBL 
Cassel&Rauma AB 
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Stockholm  2022-01-26 
 
Bilaga 1: Foton från augusti 2021 som visar befintlig placering och rådande förutsättningar. 
 

     
Foto från Årebacken  

     
Foto från Innergården 
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Antikvariskt utlåtande angående placering av 

garagebyggnad, Fjället 8 i Solna 

 
Det nu aktuella antikvariska utlåtandet är framtaget för att utreda de olika 
alternativen för placering av garagebyggnaden.  
 

Historik och beskrivning 

Fjället 8 är uppfört 1927-28. Enligt bygglovsritningen uppfördes villan åt herr 
Carl Broström och ritningarna är signerade A. C. Lundborg …(ej läsbart).  
 
Villans exteriör visar kvardröjande drag från jugend och 1910-talets 
villaarkitektur, mer renodlade på originalritningen än i dagens fasad som har 
genomgått vissa ändringar. Den har också nationalromantiska drag hämtade 
från Danmark och Nordtyskland. Utmärkande är bland annat det höga valmade 
taket med två symmetriskt placerade kupor på gavlarna och de småspröjsade 
fönstren. Huset och trädgården genomgick en omfattande renovering 2010. 
 

Kulturhistoriskt skydd 

Fjället 8 ligger inom området Råsunda villastad som utgör en sammanhängande 
kulturhistoriskt värdefull miljö enligt översiktsplanen för Solna stad. Området 
är också upptaget i kulturminnesvårdsprogrammet där Råsunda villastad 

Fastighetsbeteckning:  Fjället 8 

Namn/Gatuadress: Vintervägen 29/Tottvägen 20/Årebacken1 

Kommun, Stadsdel: Solna, Råsunda  

Ärendenr:  PLAN 2020.134 

2021-04-22 
Rev 2021-09-08 
Rev 2022-01-19 
Rev 2022-03-14 

 
 

Rico Estate Development AB 
Ronald Rico  
Tottvägen 1 B, ½ tr 
169 54 Solna  
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omfattas av ambitionsnivå c.  Kulturminnesvårdsprogrammet från 1989 är en 
kartläggning av kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. 
 
Plan och bygglagens paragrafer angående varsamhet och förvanskning är 
tillämpbara för fastigheten Fjället 8. 
 
PBL kap 8§13 (förvanskningsförbud) 
Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde 
av denna karaktär, får inte förvanskas. 
 
PBL kap 8§14 (anpassat underhåll) 
Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till 
byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig 
synpunkt samt till omgivningens karaktär. 
 
PBL kap 8§17 (varsamhetskrav vid ändring) 
Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag 
beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden tas till vara. 
 

Utlåtande  

När detta utlåtande skrevs var garaget vid tomtgränsen mellan Fjället 8 och 
Fjället 9 redan uppfört. Utlåtandet kommenterar garagebyggnadens eventuella 
påverkan på huvudbyggnadens kulturhistoriska värde, eventuellt avsteg från 
avståndsregeln avgörs i Mark och miljödomstolen. Utlåtandet kommenterar 
även de alternativa förslag på placering som TOL arkitekter har tagit fram, se 
illustration nedan. 

Ur antikvarisk synvinkel är den nu aktuella platsen för garaget att föredra 
jämfört med de övriga alternativen. Garagets nuvarande placering gör att 
huvudbyggnadens fasader och byggnadsvolym kan upplevas i sin helhet från 
huvudvägarna i området utan att skymmas av garaget. Garagets formspråk 
ansluter väl till den ursprungliga byggnaden med valmat tak, täckt med lertegel 
och med putsade fasader. 

Att placera garaget närmre huvudbyggnaden (Exempel 5, 6 och 7 i illustrationen 
nedan) för att uppfylla kravet att ny byggnad skall placeras 4,5 m från 



 

 

 

3 (7) 

tomtgräns är ett sämre alternativ sett ur ett antikvariskt perspektiv då garaget 
skulle skymma kortsidan på huset. Att placera garaget så nära tomtgräns som 
möjligt gör att huvudbyggnaden bibehåller den framträdande rollen och att de 
inte upplevs som om byggnaderna är ihopbyggda.  Exempel 5, 6 och 7 skulle 
också påverka trädgårdens terrasseringar som troligen är ursprungliga, även 
ekens rötter skulle troligen påverkas.  

Placering 2, 3 eller 4 är sämre förslag än garagets nuvarande placering då 
huvudbyggnadens fasader delvis skyms av eventuell garagebyggnad. 
Bostadshuset skulle på så sätt mista sin representativa utformning som 
byggnaden ursprungligen hade. De alternativa förslagen 2, 3 och 4 är placerade 
på prickmark enligt den nu gällande planen. Att tomten är markerad med 
prickmark betyder att en byggnad inte får uppföras. 

 

Alternativa placeringar, TOL arkitekter 
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Vår bedömning är att garagebyggnadens nuvarande placering är det 
bästa ur antikvarisk synvinkel då placeringen inte påverkar det 
ursprungliga bostadshuset negativt. Varsamhetskravet och skydd 
mot förvanskning enligt PBL 8 kap §§ 13, 14 och 17 uppfylls. 

 
Sofia Bruto 
Byggnadsantikvarie, certifierad sakkunnig avseende Kulturvärden 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
Garaget har tidigare 
varit placerat vid 
korsningen 
Tottvägen/Vintervägen 
men har därefter flyttats 
till nuvarande placering. 
 
Garaget sett från Foto 
2016. 
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Tidigare placering 
 
Garaget sett från 
trädgården. Foto 2016. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuvarande placering 
2021 
 
Garaget är placerat i den 
norra delen av 
trädgården, längs 
Årebacken. 
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Nuvarande placering 
2021 
 
Garaget är placerat vid 
tomtgränsen mot Fjället 
9. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuvarande placering 
2021 
 
Garaget är uppförd med 
slätputsade fasader samt 
valmat tak för att passa 
ihop med 
huvudbyggnadens 
utformning. 
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Nuvarande placering 
2021 
 
 
Garaget sett från 
huvudbyggnadens entré. 

 


