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Proj.nr. 8077    HSB Gambrinus AB 

Madeleine Andersson 
 
 
 

Jönköping 2020-01-24    
 

Antikvariskt utlåtande över förslag på ändring av detaljplaner 
EII169 och EII505 (Klubban 3, Kniven 4-5, Karlsborg 4-6 m.fl.) 

Bakgrund 

Diarienummer: 2016:06 

HSB Göta har ansökt om ändring av detaljplan EII169 och EII505 (Klubban 3,  
Kniven 4-5, Karlsborg 4-6 m.fl.) inom Torpa/Söder i Jönköpings kommun. 

Syftet med planändringen är att möjliggöra inredning av vindsutrymmen till lägenheter. 

Detta utlåtande avser fastigheten Karlsborg 5 i Jönköpings kommun. 

 

Fasad mot innergård. 

Sammanfattning: 

Enligt min bedömning kommer inredning av vindsutrymmen med varsamt anpassade 
takkupor och homejor inte att påverka kulturmiljön eller byggnadens kulturhistoriska 
värden, i så stor utsträckning att, miljöbalkens 3 kap. 6 §, ”påtaglig skada på 
riksintressen,” eller PBL:s 8 kap. 13 §, förvanskningsförbud är tillämpliga. 
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Riksintresse för kulturmiljövården 

Kvarteret Karlsborg ingår i område, Jönköping F 69, riksintresse för kulturmiljövården  
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.  

Motiveringen är ”… Stadsdelen Söder och del av Torpa som visar 
stadsbyggnadsutvecklingen under 1900-talets tidigare del med ett planmönster som utgår 
från den äldre rutnätsplanen och sedan antar den tidstypiska oregelbundna, 
terränganpassade formen och med bebyggelse av flerbostadshus som är karaktäristisk för 
1920-talets klassicism och funktionalismen.” Sid. 12. 

Kulturminnesvårdsprogram för Jönköpings kommun 

Kvarteret Karlsborg ingår som en kulturhistoriskt värdefull stadsmiljö enligt beslut i KF § 323 
(1989-09-28). 

Fastigheten Karlsborg 5 är uppförd efter ritningar signerade av ”Karl Herman Petersson” på 
Byggnads AB Thomander, år 1961.  

 

Bygglovsritning från år 1961. 

 

Fasad mot Tegnérgatan. 
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Karaktärisering av Karlsborg 5. 

Fastighetens formspråk anknyter till funktionalismen, där målet var att bygga billigt, 
funktionellt och med ambitionen att få in mesta möjliga luft och ljus till varje bostad. 
Funktionalismen innebar att husets utformning ska vara underordnad dess funktion. 
Arkitekterna utformade ofta byggnaderna som geometriska volymer där fasaderna 
hade ett medvetet lågmält formspråk utan dekorativ utsmyckning.  

Aktuell fastighetens fasader är putsade, enkla, odekorerade och avfärgade i en ljus 
kulör. Vindskivor är smala och målade i en ljus kulör. Någon gång har fasaderna 
förändrats genom en tilläggsisolering med Serporoc, ett tjockputssystem på mineralull.  

Tilläggsisolering har förvanskat byggnadens ursprungliga proportioner och arkitektur. 
Fasadlivets förhållande till sockel och takfot har ändrats genom att taksprånget har 
blivit mindre och fasaden ”hänger” utanför sockeln.  

    

Gavel mot Sjögatan  Plåtklädda fönster mot gården 

Fönstren, som ursprungligen var sidohängda och placerade i fasadlivet, var enlufts- 
eller tvålufts-, respektive fyrluftsfönster på gaveln.  

Idag är fönstren utbytta mot aluminiumbeklädda vridfönster, antagligen i samband med 
att fasaderna tilläggsisolerades. Fönstren är inskjutna ca 10 cm från fasaden liv vilket 
innebär att fönstren har hamnat i en nisch. 

Balkongerna utformades efter funktionalismens strävan att få in ljus och luft. 
Balkongerna karaktäriseras av rätvinkliga hörn med fronter täckta av korrigerad målad 
plåt. Idag är balkongerna förändrade genom att ett förhöjt räcken av aluminium har 
adderats.  

Portarnas entrépartier är de ursprungliga med stora, glasade, pardörrar, försedda med 
sparkplåtar nedtill som slitageskydd. Karmarna är tillverkade i trä liksom dörrbladen 
som är målade med en mörk fernissa.  

Källardörrarna är utformade som glasade enkeldörrar.  

Taken, som är av sadeltaktyp, är idag belagda med röda tvåkupiga takpannor av 
betong. Fastigheten saknar takkupor.  
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Takkupor finns dock inom kvarteret. Fastigheten Karlsborg 2 har tre låga, diskreta 
takkupor. Två av dessa är utformade med altan och den tredje, som är placerad mellan 
de två andra, är utformad som en takkupa med ett tvåluftsfönster.  

 

Takkupor på fastigheten Karlsborg 2  

Resonemang kring lagstadgat skydd 

Fastigheten, Karlsborg 5, ingår i område, F 69, riksintressen för kulturmiljövården, samt 
Jönköpings kommuns kulturminnesvårdsprogram från år 1988.  

Fastigheten saknar dock skydd i detaljplan, genom exempelvis q-märkning.  

Riksintresse för kulturmiljövården 

Enligt miljöbalkens 3 kap. 6 §, ska kulturvärden skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada kulturmiljön. Enligt NSF 2005:17 innebär en påtaglig skada på kulturmiljön 
att en åtgärd mer än obetydligt skadar något eller några av de kulturvärden som utgör 
grunden för riksintresset, eller om en negativa inverkan blir så stor att området i något 
avseende förlorar sitt värde som riksintresse.  

Motiveringen för riksintresse F 69 är …”bebyggelse av flerbostadshus som är 
karaktäristisk för 1920-talets klassicism och funktionalismen”...  

Takkupor är inte ovanliga på byggnader från 1930–40-talen och det finns många 
exempel på byggnader uppförda med takkupor. Ett exempel, inom riksintresset, är 
fastigheten Klubban 3, ritad av Oskar Öberg, år 1935.  

Enligt min bedömning innebär en addering, av takkupor, inte att kulturmiljöns läsbarhet 
förändras menligt.  

Jönköpings kommuns kulturminnesvårdprogram  

Jönköpings läns museum skriver i kulturhistorisk utredning, ”Torpa i Jönköping…” 
(Rapport nr 9 1983) att ”Den enhetliga fasadutformningen är av en stor betydelse för 
stadsbilden och knyter samman den funktionalistiska epoken med den äldre 
bebyggelsen i centrala Torpa”. Som riktlinje bör man vara ”återhållsam med tillskott av 
nya större takkupor och takfönster…”  

Fastigheten saknar idag takkupor, men på fastigheten, Karlsborg 2, inom kvarteret 
finns tak med tre befintliga takkupor 
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Enligt PBL 8 kap. 13 § (Förbud mot förvanskning) får en byggnad, som är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, inte 
förvanskas.   

En förvanskning är, enligt Mark- och miljööverdomstolen: 

- en åtgärd som ger ett dominerande uttryck och avviker från det enhetliga intryck 
som bebyggelsen har. 

- om ett för byggnaden väsentligt karaktärsdrag har försvunnit. 

- om åtgärderna förändrar på ett betydande sätt byggnadens utformning och uttryck. 

- om åtgärden medför ett främmande inslag för taklandskapet och byggnadens 
arkitektur.  

- om åtgärden skapar en volym som bryter fasadens karaktär. 

Adderas takkupor, på aktuell fastighet och dessa utförs varsamt, kommer de, enligt min 
bedömning, inte att förvanska byggnadens karaktärsdrag menligt.  

Detta förutsätter att hänsyn tas till PBL 8 kap. 17 § (Ändring av en byggnad) där 
ändringar ska utföras varsamt så att hänsyn tas till byggnadens karaktärsdrag, 
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden.  

Min tolkning av varsam ändring är att: 

- nya takkupor kan placeras mot innergården. Dessa bör inte bryta takfotens linje, 
utan placeras något inskjutna så att åtminstone två pannrader av taket återstår. 

- Mot gatan kan homejor, dvs. små halvrunda takkupor med vertikalt placerade 
fönster, placeras, förutsatt att storlek och antal anpassas efter aktuell byggnad.  

- Plåtarbeten, på taken, ska ha samma kulör som takpannorna.  

 

Antikvarisk bedömning 

Trots att fastigheten, Karlsborg 5, idag är förändrad, främst genom en tilläggsisolering, 
kan ändå byggnadens ursprungliga formspråk skönjas.  

Föreslagna åtgärder, dvs. addering av varsamt utformade takkupor och homejor, 
förändrar, i viss utsträckning, takens utformning och uttryck. Men åtgärderna förändrar 
inte kulturmiljöns läsbarhet, eller förvanskar byggnadens formspråk menligt.  

Enligt min bedömning kommer föreslagna åtgärder / förändringar, inte att påverka 
byggnadens kulturhistoriska värden inte i så stor utsträckning att, miljöbalkens 3 kap.  
6 §, påtaglig skada på riksintressen, eller att PBL:s 8 kap. 13 §, förvanskningsförbud, 
är tillämpliga.  





Jesper Kallhed (Sakkunnig avseende kulturvärden SC1095-17) 
 
 


