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Inledning

Bakgrund

Uppdrag
Koncept Arkitektkontor har givit i uppdrag till Nyréns 
Arkitektkontor att ta fram en antikvarisk kulturvärdes-
analys för området vid Barkarby Quality Outlet. Platsen 
där outleten är lokaliserad utgör en del av en större yta 
där annan typ av handelslokaler fi nns. Hela området om-
fattas av en gemensam detaljplan. Koncept arbetar idag 
på uppdrag av fastighetsägaren med planer för utveckling 
av området.

Syftet med denna rapport är att kortfattat beskriva områ-
dets historia och kulturhistoriska värden, redovisa nuläge 
samt analysera platsens kulturvärden. Rapporten är ett 
kunskapsunderlag som kan användas vid plan- och bygg-
lovprocesser vid framtida förändringar av byggnaderna, 
enskilda delar eller området som helhet.

Fastighetsinformation
Barkarby Quality Outlet är belägen i Järfälla kommun 
i Stockholms län. Platsen för outleten och intilliggande 
handelsplats är norr om Barkarby, nära Jakobsberg - båda 
stadsdelar i Järfälla - på det tidigare militärområdet för 
Flygvapnet. Aktuellt område har en naturlig avgränsning 
mellan Enköpingsvägen i väster och Herrestavägen i 
öster, vilka möts i söder vid en rondell. Mot norr avgrän-
sas området av den gamla infartsvägen till militärområdet 
från Enköpingsvägen. 

Området består i huvudsak av olika typer av handelsby-
ggnader, dels det småskaliga outletområdet i den norra 
delen, dels stora handelsbyggnader “köplador” i den 
östra. I södera delen fi nns ett litet grönområde, delvis 
bebyggt. Grönområdet utgör även plats för ett antal forn-
lämningar.

7

På kartan är de byggnader 
som är q-märkta i detaljplan, 
markerade med blå linje.
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>>Inledning

Kulturhistoriskt skydd 

Detaljplan
Gällande detaljplan är Barkarbyfältet 0123-P98/0518:I, 
laga kraftvunnen 1998-06-22. I planen har gamla militär-
byggnader försetts med skyddsbestämmelser q1. Platsen 
för ett litet grönområde kallad naturpark har försetts med 
skyddsbestämmelse för fornlämning.

Plan- och bygglagen
För kulturhistoriskt värdefull miljö reglerar plan- och 
bygglagens åttonde kaptitel utformningskraven vid 
ändring. Följande tre paragrafer beskriver det sk förvan-
skningsförbudet, anpassat underhåll samt det generella 
varsamhetskravet (som alltså gäller alla byggnader).

Förbud mot förvanskning
13 §   En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
får inte förvanskas.

Underhåll och varsamhet
14 §   Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och 
underhållas så att dess utformning och de tekniska egen-
skaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet 
ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnads-
verkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, 
ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

17 §   Ändring av en byggnad och fl yttning av en byg-
gnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden.

Kulturmiljölagen
”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda 
vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla.” Så 
inleds Kulturmiljölagen (SFS nr 1988:950) som är den 
centrala lagen för kulturmiljövården. Här anges att läns-
styrelsen har tillsyn över kulturminnesvården i länet och 
att Riksantikvarieämbetet har överinseende över kultur-
minnesvården i landet.

Genom kulturmiljölagen anger samhället grundläggande 

bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. 
Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av 
värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, 
kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål.

Fornlämningar är skyddade i enlighet med bestämmelser 
i lagen (2 kap.) och får inte skadas. I lagen anges vad en 
fornlämning är, vilken utbredning en sådan har och hur 
tillståndsprövningen går till. Länsstyrelsen beslutar om 
fornlämningar och Riksantikvarieämbetet beslutar om 
fornfynd. Den som på något sätt vill ändra en fornlämn-
ing måste ha länsstyrelsens tillstånd.

Kulturmiljöplan
Järfälla kommun färdigställde år 2001 en sk Kulturmiljö-
plan för kommunens kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
och objekt. Den ingår i kommunens översiktsplan, 
lagakraftvunnen 2014, och gäller till 2030. 2016 uppdat-
erades kulturmiljöplanen i samband med en digitalisering 
av densamma, med bl.a. revideringar av kulturhistoriska 
bedömningar som gjordes inför den nya översiktsplanen. 
Uppdateringarna gjordes även utifrån den nya kultur-
miljölagen samt ändringar av plan- och bygglagen. 

Kulturmiljöplanen baseras på en inventering av kommu-
nens kulturhistoriska värdefulla miljöer som utfördes av 
Stockholms läns museum i slutet på 1980-talet. Publika-
tionen ”Järfälla kulturhistoriska miljöer” gavs ut 1991.

I Järfälla kommuns 
kulturmiljöplan har området för 
det gamla fl ygfältet Barkarby 
fl ygfält, som senare blev ett 
militärt område för fl ygfl ottilj F8, 
utpekats som en kulturhistoriskt 
värdefull miljö. 

De med grågrönt markerade 
områdena avser de byggnader 
och den bebyggelsemiljö 
som utgörs av området för 
F8. I anslutning till dem fi nns 
också fl era fornlämningar 
(gulmarkerade). 
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Historik

Järfälla
Sedan 1863 är Järfälla en egen kommun men omtalas 
som församling redan under tidig medeltid. Den ingår i 
Sollentuna härad. Järfälla kyrka uppfördes redan under 
1100-talet. Den rika mängden fornlämningar skvallrar 
också om ortens fl ertusenåriga historia. 

Som övriga landet var Järfälla i huvudsak agrart långt in 
på 1900-talet. En av de stora gårdarna var Säby gård som 
ligger strax norr om Barkarby, vid Säbysjön. Säby gård 
är nu byggnadsminne. I början på 1900-talet etablerade 
bl.a. Bolinders en fabrik i Kallhäll och strax efter bygg-
des fl ygfältet.

Järfälla består av områdena, från norr till söder, Stäket, 
Kallhäll, Jakobsberg, Viksjö, Barkarby och Skälby.

Barkarby fl ygfält
Flygfältet etablerades redan år 1913. Då kallades emel-
lertid fl ygfältet för Hägerstalunds fl ygfält eller Barkarby 
fl ygstation. Det användes både civilt och militärt och var 
i samband med omvandlingen till militärt fl ygfält, det 
enda användbara fl ygfältet i Stockholmstrakten. Flyg-
fältet har en rik historia även innan det blev en del av den 
militära fl ygbasen Kungliga Svea fl ygfl ottilj. Självaste 
Charles Lindbergh var på besök och provfl ög ett mindre 
plan. Barkarbyfältet som det även kallas var när det lades 
ned 2010 ett av världens äldsta fl ygfält.

Kungliga Svea fl ygfl ottilj
I och med 1936 års försvarsbeslut inrättades en militär 
fl ygbas på platsen för Barkarby fl ygfält. Det grundade sig 
på att Försvarsmakten beslutat att Flygvapnet behövde en 
särskild fl ottilj för jaktfl yg. Den skulle vara placerad nära 
Stockholm och Barkarby valdes som bästa förläggnings-
ort. Flygfl ottiljen fi ck den vardagliga benämningen F8 
och var vid en tid Järfällas största arbetsgivare. 

Den nyinrättade fl ygbasen behövde en mängd byggnader 
med bl.a. stora hangarer för fl ygplanen. Byggnaderna 
började uppföras i slutet av 1930-talet och fi ck en ända-
målsenlig utformning och ett enkelt formspråk anpas-
sat efter funktion. 1930-talets funktionalism påverkade 
utformningen av det militära byggnadsbeståndet. 

Även planeringen av området var ny för tiden med en 
oregelbunden och utspridd plan där också den naturliga 
topografi n användes. Alla byggnader grönmålades också. 
Skälet till detta var en anpassning till att den moderna 
tidens bombplan utgjorde ett nytt typ av hot, som krävde 

att de många byggnaderna smälte in i landskapet bättre 
än tidigare. 1939 invigdes Kungl. Svea fl ygfl ottilj. 

1963 läggs jaktfl ottiljen ned och F8 blir istället Kungl. 
Svea Flygkår. 1994 avvecklades krigsbasen helt och det 
militära fl yget upphörde efter en 55 år lång verksamhets-
period. Ytterligare några år används fl ygfältet för civilt 
ändamål tills det lades ner år 2010.

Generalstabskartan från 1873 med södra delen av Järfälla, mot 
gränsen till Spånga och Hässelby. Inringat område visar var 
fl ygfältet etablerades, se detalj nästa sida.
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>>Historik

Detalj ur Generalstabskartan från 1873, Lantmäteriet Detalj ur Häradsekonomiska kartan 1902, Järfälla kommun
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Fornlämningar

Övergripande
Landskapet Uppland är Sveriges fornlämningstätaste och 
har fornlämningar från tidig historisk tid fram till modern 
tid. Av det följer att Järfälla är mycket fornlämningsrikt. I 
området vid Barkarby fi nns ett stort antal fornlämningar, 
av skiftande karaktär. 

I det aktuella detalplaneområdet för Barkarby Quality 
Outlet fi nns det sju fornlämningar, som har olika status. 
De är alla upptagna i Riksantikvarieämbetets databas 
Fornsök, där all detaljerad information om fonlämnin-
gar fi nns (informationen i Fornsök kommer under 2019 
istället fi nnas sökbar i det nya sk Fornreg). På nästa sida 
redovisas de berörda fornlämningarna närmare.

Berörda fornlämningar
I anslutning till den stora infartsparkeringen till områ-
det, i nordöst, återfi nns en formlämning som markerar 
platsen för ett tidigare gravfält (Nr: Järfälla 370:1). Den 
är idag borrtagen. Platsen är bebyggd och markytorna har 
hårdgjorts.

Vid det lilla naturparkspartiet, med berg i dagen, fi nns ett 
fl ertal fornlämningar. Två är belägna nära vägen och är 
borttagna. (RAÄ 241:4 och RAÄ 241:5). Tre är plac-
erade i naturparken och har antingen inte undersökts eller 
är sk bevakningsobjekt (se förklaring nästa sida).

Den sista fornlämningen som ligger inom detaljpla-
neområdet återfi nns precis vid den södra gränsen mot 
rondellen Enköpingsvägen/Viksjöleden. Fornlämningen 
ligger i anslutning till fl er fornlämningar som emellertid 
är belägna utanför dp-området. Fornlämningen är en tidi-
gare sk färdväg och är daterad till tiden mellan järnålder 
(500 f. Kr.-1050 e Kr.) och nyare tid (1520 e. Kr. eller 
yngre). Även denna fornlämning är borttagen.

Endast fornlämningarna i naturparksområdet är utmar-
kerade i detaljplanen, kulturmiljölagen gäller dock alla 
berörda fornlämningar i området.

Skyldigheter
Kulturmiljölagen förbjuder att ta bort, rubba, gräva ut 
eller skada en fornlämning utan länsstyrelsens tillstånd. 
Om en fornlämning fi nns inom ett område där det fi nns 
planer för ex. ny bebyggelse har byggherren skyldighet 
att kontakta länsstyrelsen. Alltså är det länsstyrelsen som 
beslutar vad som sker med fornlämningarna i området.
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>>Fornlämningar

1. Stridsvärn, nyare tid (sentida) - Undersökt 

och borttagen. (RAÄ 241:4)

2. Stensättning (grav), bronsålder/järnålder - 

Undersökt och borttagen. (RAÄ 241:5)

3. Fornlämningsliknande lämning, 

stensättningsliknande lämning - 

Bevakningsobjekt, välbevarad, ej undersökt. 

(RAÄ 241:1)

4. Fornlämningsliknande lämning, 

stensättningsliknande lämning/bildning - 

Bevakningsobjekt. (RAÄ 241:2)

5. Hägnad (stensträng), järnålder-nyare tid 

- Ej undersökt, välbevarad. /Antikvarisk 

bedömning kan vara inaktuell/. (RAÄ 241:3)

1
2

3 4

5

Färdväg, järnålder- nyare tid - Undersökt och 

borttagen

Gravfält, stenålder-järnålder - äldre uppgift, 

oklar status

(Nr: Järfälla 370:1)

 Idag är ytan bebyggd och hårdgjord

Fornlämningar inom detaljplaneområdet
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>>Fornlämningar

Ej undersökt
Ej undersökt innebär att lämningen ej är arkeologiskt 
undersökt.

Välbevarad
Välbevarad betyder att lämningen varken är restaurerad, 
skadad, övertäckt eller förstörd. Observera att en arke-
ologisk undersökning inte betraktas som en skada på 
lämningen. En delundersökt lämning utan andra skador 
har värdet Välbevarad.

Datering
Det fi nns två uppgifter om datering: typisk datering och 
datering.

Typisk datering talar om en lämningstyps sannolika 
kronologiska tillhörighet. Värdet är alltså inte en datering 
av den specifi ka lämningen utan en upplysning om vilken 
grov datering en lämning av denna typ oftast har. Det är 
viktigt att vara medveten om att det fi nns undantag. 

Gravtypen stensättning har en typisk datering som 
sträcker sig från och med bronsålder och fram till och 
med järnålder men det fi nns exempel på stensättningar 

Begreppsförklaring
Förklaringar enligt Riksantikvarieämbetets information 
om tolkning av begrepp i Fornsök. 

Kulturmiljölagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 
innehåller delvis nya bestämmelser avseende vilka lämn-
ingar som ska bedömas som fornlämning.

Undersökt och borttagen
Undersökt och borttagen betyder att lämningen blivit 
arkeologiskt undersökt och helt borttagen. Inget skydd 
enligt Kulturmiljölagen kvarstår. 

Bevakningsobjekt
Bevakningsobjekt innebär att man vid inventering-
stillfället inte kunnat ta ställning till om lämningen är en 
fornlämning eller inte. En lämning med denna bedömn-
ing måste därför alltid kontrolleras ytterligare före 
markingrepp. Exempelvis kan det röra sig om boplatser 
där fyndmaterialet är så knappt att inventeraren inte varit 
övertygad om att platsen ska bedömas som boplats.

Bevakningsobjekt har också använts för fornlämningar 
där det exakta läget för lämningen varit osäkert. 

som fått både äldre och yngre dateringar. 

Typisk datering visas om lämningen saknar specifi k 
datering. Lämningar som har en kronologisk tillhörighet 
som sträcker sig från och med stenålder till och med 
järnålder får typisk datering förhistorisk tid.

De tidsåldrar som fi nns under typisk datering är:

Förhistorisk tid (1050 e. Kr eller äldre)
Stenålder (1800 f. Kr. eller äldre)
Bronsålder (1800-500 f. Kr.)
Järnålder (500 f. Kr.-1050 e Kr.)
Medeltid (1050-1520 e. Kr.)
Nyare tid (1520 e. Kr. eller yngre)

Riksantikvarieämbetets informationsbroschyr om 
fornlämningar till fastighetesägare.
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Flygbildsekvens 

Ortofoto 1960 Lantmäteriet Ortofoto 1975 Lantmäteriet

Området i Barkarby är än så länge lantligt och 
tydligt präglat av fl ygfältet och den militära 
verksamheten. Det fi nns ingen ny bebyggelse 
annat än militärens och enskilda byggnader.

Utbyggnaden av Barkarby har börjat så smått 
i väster. Bostadområdet Tallbohov från 1970 
breder ut sig på andra sidan E18.
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>>Flygbildsekvens

Ortofoto 2003 Järfälla kommun Ortofoto Lantmäteriet

Industri- och kontorsområdet i Veddesta, 
åt söder, har byggts ut. Likaså har det 
tillkommit bebyggelse längs hela E18. Nu har 
handelsområdet börjat byggas med IKEAs 
varuhus i norr och Quality Outlet intill.

Dagens Barkarby är starkt präglat av det stora 
handelsområdet som växt fram på det gamla 
militärområdet. Delar av strukturen för Barkarby 
fl ygfält fi nns kvar i öster.
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Nuläge

Ovan till vänster: Innanför entrén till butiksområdet för Quality Outlet möts besökaren av en 
torgbildning, med två av de gamla militärbyggnaderna på ömse sidor. Byggnad 4 till vänster i 
bild och byggnad 2 till höger i bild, se sid. 17.  Vy mot Enköpingsvägen.

Ovan till höger: Den södra fasaden på den gamla militärbyggnaden som är placerad längs 
med vägen Flyginfarten. Byggnad nr 2, se sid. 17.

Till vänster: Den gamla vakttornsbyggnaden vid infarten till militärområdet, sedd från norr. 
Byggnad nr 1, se sid. 17.
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>>Nuläge

Byggnad nr 4 (se sid. 17)

Längst till vänster: Hörnet mot 
nordväst.

Till vänster: Fasaden längs 
butiksstråk, mot väster.

Nedan till vänster: Samma fasad, 
sedd från söder.

Nedan till höger: Sista (södra) 
delen av de sammanbyggda 
byggadsvolymerna som utgör hus 4. 
Sedd mot söder
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>>Nuläge

Byggnad nr 4 och nr 6 (se sid. 17)

Längst till vänster: Gavelfasad mot 
söder.

Till vänster: Samma fasad sedd mot 
öster.

Nedan till vänster: Samma fasad 
sedd från sydöst.

Nedan till höger: Byggnad nr 6 
sedd från nordväst.
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deles nära fastighetsgränsen och gränsen för det detalj-
planelagda området. En av fornlämningarna i gruppen är 
markerad inom detaljplanelagt område, övriga utanför. 
Denna fornlämning består av en sk färdväg och har fått 
en bred datering, från järnålder till nyare tid. Fornlämnin-
gen är undersökt och borttagen.

Byggnader
Inom outletområdet fi nns byggnader som omfattas av 
skyddsbestämmelser i detaljplan. Bestämmelserna är inte 
preciserade i detalj utan bedömningarna av möjlighet till 
ändring prövas i en plan- eller bygglovprocess.

Byggnaderna är en del av båståndet som tillkom när det 
anlades en fl ygfl ottilj på Barkarby fl ygfält. Den största 
byggnadsvolymen består av av två större verkstadsbygg-
nader för fl ygplanen. Idag är de en sammanbyggd enhet 
och har även betraktats som det i detaljplan. 

De tidigare militärbyggnaderna var en del av ett stort 
militärområde där majoriteten av byggnadsbeståndet var 
beläget strax österut, på andra sidan om fl ygfältet. Mil-
itärbyggnaderna har höga kulturhistoriska värden både 
som enskilda komponenter i och med sin specifi ka funk-
tion och som helhet och del av militärområdet. Byggnad-
erna är känsliga för förändring av volymer och utmär-
kande karaktärsdrag så som ex. stora lanterninfönster. 

Planläggningen av området inför den militära etablerin-
gen byggde på nya insikter om ev. hot från bombfl yg. 
Därför spreds bebyggelsen ut, oregelbundet och i den 
naturliga terrängen. Alla byggnader var också grön-
målade. Syftet var att dölja områdets funktion från luften. 
Kungl. Svea fl ygfl ottilj var det första militärområde där 
denna princip tillämpades. Byggnadsbeståndet har en 
viktig del i svensk militärhistoria. Det visar också med 
sin enklare utformning hur de modernistiska idéströmn-
ingarna även kom att påverka den militära civilarkitek-
turen.

Barkarby
Fornlämningar
Hela Järfälla är mycket fornlämningsrikt. Det är olika 
typer av fyndmaterial och dateringar som omfattar både 
forntid och historisk tid. Fornlämningarna som helhet 
har stor betydelse för våra gemensamma kulturvärden. 
Varje enskild fornlämning är emellertid av olika stor 
betydelse ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Flygfält
Barkarby fl ygfält med dess långa historia (och under 
olika benämningar) har mycket stor betydelse för Jär-
fälla och för Stockholmsområdet. Verksamheten spänner 
över närmare ett sekel och inbegriper och belyser det 
civila fl ygets utveckling och historia. Flygfältet har både 
stora lokalhistoriska som regionalhistoriska värden. Som 
en komponent i fl ygets framväxande under 1900-talet 
har också Barkarby fl ygfält samhällshistoriska värden.
Vidare är fl ygfältets påverkan på landskapet av lands-
kapshistoriskt intresse. 

Handelsplatsen
Fornlämningar
Området där Barkarby Quality Outlet är belägen är 
också platsen för ett antal fornlämningar. De har olika 
kulturhistoriskt värde och kan inte omfattas av en ge-
mensam bedömning. Varje enskild fornlämning måste 
bedömas var för sig för att fastställa det kulturhistoriska 
värdet. De borttagna fornlämningarna omfattas inte 
längre av skydd enligt kulturmiljölagen.

Nära infartsparkeringen i områdets nordöstra del åter-
fi nns en av fornlämningarna, ett gravfält från stenålder-
järnålder. Uppgifterna kring den är av äldre datum och 
idag har fornlämningen oklar status. Vid byggnation 
måste därför dess status klargöras. Detta görs av Läns-
styrelsen. 

Centralt i området, på den plats som är utmärkt som 
naturpark i detalplan återfi nns övriga fornlämningar. De 
har skiftande status och de tre som är utmarkerade på 
bergspartiet måste undersökas och deras status klargöras. 
De två som återfi nns intill Enköpingsvägen är båda bort-
tagna. 

Längst söderut i området, alldeles intill Enköpingsvägen 
fi nns ett utmarkerat fornlämningsområde som omfattar 
fl era fornlämnningar. Fornlämningsområdet ligger all-

Kulturhistoriska värden

Till höger: Översikt över militärområdet för 
fl ygfottilj F8 år 1988. Bilden visar inte exakt 
position norr-söder. Ur Barkarby fl ygfält - F8 
och sjuttio års fl yghistoria. 
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Till höger: Översiktsbild från Google Earth. Bilden 
visar inte exakt position norr-söder. Längst till höger: 
Detalj av översikt på sid. 16.

>>Kulturhistoriska värden

1. Den tidigare vaktbyggnaden - märkt med q1

2. Tidigare verkstadsbyggnad, nu butikslokaler - 

märkt med q1

3. Tidigare byggnad för värmecentral, ev. riven och 

ersatt av ny byggnad, nu butikslokal

4. Tidigare fl ygverkstad, nu butikslokaler och lager - 

märkt med q1

5. Tidigare verkstadsbyggnad - märkt med q1

6. Tidigare fl yg- och vapenförråd - märkt med q1

7. Tidigare hangar, ev. riven och ersatt med annan 

byggnad

8. Tidigare kompanioffi cersmäss - märkt med q1

9. Kuperat grönområde - benämnd naturpark och 
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Grönt visar byggnad märkt q1 i detaljplan.

Streckad orange linje markerar byggnad uppförd un-
der tiden för F8 verksamet.

Rosa streckning visar avgränsning för område mar-
keradnaturpark i detaljplan.

Skydds- och varsamhetsbestämmelser 
Enligt Detaljplan 0123-P98/0518:1

q1 Byggnad som omfattas av 3 kap 12, 13 §§ PBL. Bygglov krävs för exteriöra 
förändringar samt markiser. Underhåll ska i största möjliga utsträckning ske med 
ursprungliga material.

fo Fornlämning
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Kulturvärdesanalys

Sammanband och helhet
I området för det tidigare Barkarby fl ygfält fi nns stora 
kulturvärden. Dels de kulturhistoriska värden mäng-
den fornlämningar utgör, dels de aktiviteter, verksam-
heter och fysiska spår som är kopplad till platsens 
funktion som fl ygfält. Det inbegriper både civil som 
militär historia. Helheten är summan av delarna och 
vid förändringar av området ska det beaktas. Likväl 
måste de enskilda objekten bedömas utifrån dess egna 
förutsättningar. 

Miljön är idag svårläsbar som en del av det större mil-
itärområdet. Sambanden har gått förlorade och aktuellt 
område ligger nu avskilt från det kvarvarande övriga 
byggnadsbeståndet som uppfördes för militär verksam-
het. Den relativa småskaligheten som råder i den del 
där outleten ligger skvallrar emellertid något om att 
området tidigare haft en annan användning. 

Även hur byggnaderna är placerade i förhållande till 
varandra kan förklaras av tidigare verksamhet. Bygg-
naderna ligger nära varandra och liknar tillsammans 
hur ett mindre verkstadsområde är uppbyggt. Volymer-
na är låga och har en enkel funktionskaraktär. 

De nya byggnaderna har på ett tydligt sätt anpassats till 
platsen och de befi ntliga byggnaderna.

Enskilda objekt
Byggnaderna i outletområdet som omfattas 
av skyddsbestämmelser i detaljplan har alla 
kulturhistoriskt värde. I synnerhet gäller det den stora 
volym som tidigare var två fl ygplansverkstäder. Vid 
infarten till området har också vaktbyggnaden med 
vakttorn högt kulturhistoriskt värde, i egenskap av 
entrébyggnad in till militärområdet vilket är en central 
funktion. 

En fördjupad information om de olika byggnaderna 
i området behövs för att kunna göra korrekta 
bedömningar vad gäller ev. påverkan på det 
kulturhistoriska värdet vid ändring, i enlighet med 
PBL. Gemensamt är dock de inbördes relationerna 
byggnaderna har till varandra, volymverkan och 
byggnadsdetaljer. 

Det lilla grönområde som kallas naturpark behöver ses i 
relation till både byggnaden som varit offi  cersmäss samt 
fornlämningarna.

Till höger: Flygbild från Google aps, 2019-01-02
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