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Landsknekten 4 och 22, förslag till detaljplan, 
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Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat 
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.

Beslut
Skönhetsrådet tillstyrker planförslaget med erinran om fasad- och 
takbearbetning, komplementsbebyggelse och grönska längs med 
gatan.

Ärendet 
Syftet med planförslaget är att möjliggöra bebyggelse för bostäder 
och centrumändamål som bidrar till att utveckla Johan Skyttes Väg 
som stadsrum och sammankopplande stråk med bland annat Älvsjö 
centrum. Förslaget innehåller cirka 30 bostäder samt ytor för en 
eller flera lokaler för centrumändamål. Byggnaden är vinklad, med 
två sammankopplade volymer i tre våningar och inredd vind mot 
Johan Skyttes Väg, samt tre radhus i två våningar med inredd vind 
mot Segervägen. Parkering sker i garage under mark. Sammanlagt 
85 kvm komplementbyggnader tillåts på gården. Planområdet består 
av två uppvuxna trädgårdar bebyggda med var sitt enfamiljshus från 
1922. De avses rivas.

I översiktsplanen beskrivs Johan Skyttes Väg som en lokalgata som, 
genom att bland annat tillföras flerbostadshus avses omvandlas till 
stadsgata. Syfte är att skapa ökad blandning och levande stadsrum. 
Parallellt med planförslaget prövas nya detaljplaner för 
flerbostadshus i ytterligare tre projekt i området. Älvsjö station 
ligger drygt 300 meter från planområdet. En ny tunnelbanelinje 
liksom Spårväg Syd planeras också till Älvsjö.

Aktuella fastigheter ligger inom området Älvsjö villastad, ett 
område som är utpekat som en kulturhistoriskt värdefull miljö i 
Stadsmuseets klassificeringskarta. De enskilda byggnaderna på 
Landsknekten 4 och 22 är inte klassificerade. Området har ett högt 
planhistoriskt värde som en stadsdel i huvudsak utförd enligt 
intentionerna i Per Olof Hallmans plan från 1921.

Mellan Sjättenovembervägen och Älvsjövägen har Johan Skyttes 
Väg numera en tämligen brokig byggnadskaraktär med främst en 
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blandning av villor och flerfamiljshus i upp till fyra våningar. I 
början av 2000-talet uppfördes sju radhusliknande flerbostadshus i 
kvarteren Kavelbron, Hillebarden och Landsknekten. Byggnaderna 
uppfördes inom ramen för befintliga detaljplaner. 

Skönhetsrådet konstaterar att ett genomförande av detaljplanen 
kommer att förändra platsen. Två välhållna och karaktärsskapande 
hus och villatomter ersätts av högre bebyggelse. Rådet tillstyrkan av 
planförslaget vilar dels på redan genomförda och planerade 
förändringar inom triangeln Älvsjövägen, Johan Skyttes väg och 
Sjättenovembervägen och dels på stadsbyggnadskontorets 
bedömning att en liknande utveckling längre in i villaområdet inte 
är jämförbar eller sannolik. Johan Skyttes väg utgör gränslandet till 
den välbevarade södra delen av Älvsjö villastad. Där utesluter rådet 
framtida rivningar av villor som ersätts med flerbostadshus. Det är 
ett område med tonvikt på villor från 1910-talet i nationalromantisk 
stil. Området är av stadsmuseet klassats som kulturhistoriskt 
värdefull miljö. 

Skönhetsrådet stödjer de gestaltningsprinciper som utarbetats vid 
förnyelse av bebyggelse längs med Johan Skyttes väg. Den 
föreslagna bebyggelsen anpassar sig till den 2-4 våningsskala som 
råder i närområdet. Viktiga karaktärsdrag som färgsättning, 
fasadmaterial, sadeltak och takkupor anknyter till platsens 
bebyggelsetradition och regleras i plankartan. Idag präglas gatan av 
gröna förgårdar. Rådet anser att sådana även arrangeras för 
föreliggande planområde alternativt att gatan förses med 
trädplantering. Rådet vill vidare framhålla att föreslagen 
kompletteringsbebyggelse på sammantaget 85 kvadratmeter helt 
utgår eller reduceras väsentligt. Den lilla gårdsytan för 30 bostäder 
är redan liten och bör inte reduceras ytterligare. Rådet föreslår en 
bearbetning av volymen för att minska det dominerande intrycket, 
exempelvis genom mera grönska mot gatan och ett nättare tak. 
Gestaltningen bedöms som något slätstruken och föreslås 
vidareutvecklas med en större detaljeringsgrad. 
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