


Botkyrka kommuns kulturmiljöprogram 

 

 

Syfte 

Kulturmiljöer i detta program representerar ett allmänt intresse som ska beaktas i den kommunala plan- och 
bygglovshanteringen. Det här programmet är ett underlag för denna hantering. Kulturmiljöprogrammet är antaget i 
kommunfullmäktige 2014-05-22. 

 



Syftet är att: 

 • Lyfta fram ett antal miljöer som speglar kommunens utveckling från forntid och fram till idag,  
• Tydliggöra kulturhistoriska karaktärsdrag och ange riktlinjer för framtida plan- och bygglovshantering. 
• Skapa ett aktuellt underlag för den kommunala översiktsplaneringen. 

Kulturhistoriskt värde 

När man talar om kulturhistoriskt värde handlar det om all den information som finns lagrad i miljön runt omkring oss. Det 
kan t.ex. vara ett fornminne, en bebyggelsemiljö och/eller ett kulturlandskap. För ett tränat öga fungerar dessa miljöer som 
materialiserad historia, d.v.s. som bärare av information om det förflutna. Varje tid producerar sina specifika miljöer, sina 
kulturarv, vars utformning speglar de rådande samhällsförhållandena. På så sätt skapar varje tidsepok sina särskilda 
karaktärsdrag. Mängden information som en miljö representerar beror därför på hur väl bevarade dessa karaktärsdrag är. Det 
kan röra sig om förhållandet mellan bebyggelse och kulturlandskap, om en övergripande bebyggelsestruktur, om 
byggnadstraditioner och arkitektoniska kvaliteter m.m. Dessa karaktärsdrag framträder tydligare i hela miljöer än i enstaka 
objekt. Därför har programmet inriktats på större sammanhängande områden. 

 
Urval 

Kulturmiljöprogrammet utgör en revidering av ett befintligt program från 1988. Det innebär att arbetet bygger på en översyn 
av det äldre programmet. När det gäller urval av miljöer är därför innehållet i stort sett detsamma som tidigare. En del 
miljöer har utökats alternativt minskats, en del miljöer har plockats bort och en del nya områden har lagts till. 
Grundprincipen är att de områden som ingår i programmet i så stor utsträckning som möjligt ska spegla kommunens 
kulturhistoriska utveckling från förhistorisk tid och fram till idag.  



Då det kulturhistoriska värdet är kopplat till den information som kan avläsas ur miljön, utgör ”avläsbarheten” ett viktigt 
kriterium för de områden som finns med i programmet. Tanken är att lyfta fram ett urval av områden som fortfarande är 
tydliga ”informationsbärare” av viktiga perioder i kommunens historiska utveckling. Enskilda objekt/hus finns därför inte 
med i denna etapp av kulturmiljöprogrammet.  

Kulturminneslagen 

Kulturminneslagen skyddar fornlämningar och reglerar byggnadsminnesförklaringar av byggnader och bebyggelsemiljöer. 
Lagen ger också ett särskilt skydd åt landets kyrkor och förbjuder utförsel av äldre kulturföremål ur landet. 

Miljöbalken 

Miljöbalken reglerar kulturmiljöer som anses intressanta ur en nationell synvinkel, s k ”riksintressen för kulturmiljövården”. 
För dessa områden gäller att de ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada miljön. Det innebär att områdena, och de 
värden de anses representera, ska skyddas mot åtgärder som medför negativ miljöpåverkan. Inom ramen för den kommunala 
planeringen är det länsstyrelsen som bevakar riksintressena. 
I Botkyrka kommun finns fem riksintressen inom kulturmiljövården: 
• Bornsjön 
• Tumba pappersbruk 
• Grödinge 
• Brandalsund 
• Mörkö 

 



Plan- och bygglagen 

I Plan- och bygglagen (PBL) regleras de krav som kommunen ska ställa vid prövning av ärenden om planläggning och lov. 
Vid prövning av bygglov finns följande kravregler: 
Hänsynskrav som innebär att nya byggnader ska placeras och utformas med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- 
och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
Varsamhetskrav som innebär att ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 
Förvanskningsförbud som innebär att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt kulturhistoriskt intressant inte får förvanskas. 

Vad innebär det att en miljö ingår i kulturmiljöprogrammet? 

Rent formellt innebär ett kulturmiljöprogram att utvalda områden representerar ett högt allmänintresse. Det innebär att 
kommunen har möjlighet att ställa högre krav på hänsyn, varsamhet och förvanskningsförbud enligt PBL. Målsättningen är 
att programmet ska skapa förutsättningar för att bevara miljöernas funktion som källa till kunskap om det förflutna. 

 



Norra delarna av Botkyrka 
För att få en bättre kunskap om de norra kommundelarna inleder vi med en allmän historik kring traktens 
utveckling. Sedan kan du läsa vidare om de enskilda kulturmiljöerna vi lyft fram i norra delarna av Botkyrka. 

Norra Botkyrka befolkades redan under bronsåldern vilket fortfarande är tydligt i bevarade rösen och gravfält i de höglänta 
delarna av området. Även i området i närheten av Botkyrka kyrka finns lämningar från denna period. Vid bronsålderns 
början (1800 f.Kr.) låg vattenytan ca 20 meter högre än idag och vid periodens slut (500 f.Kr.) ca 10 meter. Den frilagda 
marken skapade förutsättningar för odlingar och djurhållning och därmed för fler bosättare. Under äldre järnålder (500 f.Kr. 
till 550 e.Kr.) fortsatte vattnet att sjunka undan och landskapet började alltmer likna det vi ser idag. Ett nytt inslag i området 
under den här perioden är ett antal fornborgar som uppfördes. En mer bofast befolkning etablerades vilket återspeglas i ett 
stort antal järnåldersgravfält. De flesta av dagens gårdar har rötter i förhistorisk tid. 

 
Botkyrka kyrka 



Sturehov, Norsborg, Hallunda, Alby, Fittja, Hammarby, Lindhov, Hågelby och Elvesta representerar miljöer med anor från 
förhistorisk tid. Hammarby är i detta sammanhang särskilt intressant. Enligt legenden föddes den heliga Botvid här. Det var 
till hans ära som Botkyrka kyrka uppfördes under tidigt 1100-tal och det är han som har gett namn till kommunen. Kyrkan 
var länge centrum för socknen och representerar fortfarande ett bevarat tidslager från medeltiden. 
 
Nästa skede som satt sin prägel på trakten är adelns etablering under 1600-och 1700-talen. Närheten till Stockholm, de 
bördiga jordbruksmarkerna, tillgång till vattenleder, ett omfattande nyadlande och säterirättigheter gjorde området attraktivt 
för adeln. Med adeln kom de många herrgårdarna. Många av bygdens befintliga herrgårdsbyggnader, t.ex. Sturehov. 
Norsborg, Hallunda, Fittja, Lindhov och Elvesta är uppförda under 1700-talet och speglar adelns dominans i området. 

 
Miljonprogrammet i Fittja 

Under 1960-talet lanserades idén om Botkyrkastaden. Satsningen utgjorde en del av det s.k. miljonprogrammet. Målet var 
att avskaffa bostadsbristen och höja den allmänna bostadsstandarden. Vanligtvis förknippas miljonprogrammet med de 



storskaliga bostadsområdena, men dessa utgjorde endast en tredjedel av programmet. Resten bestod av låga flerfamiljshus 
och småhus. I Norra Botkyrka kom miljonprogrammet och de bostadspolitiska målen att få extra stor betydelse. Närheten till 
Stockholm gjorde att området var högintressant som delprojekt för realisering av bostadsförsörjningsmålen. Vid mitten av 
1960-talet upprättades en generalplan för Botkyrka. Syftet var att tillhandahålla bostäder för 40 000 nya medborgare. Den 
första inflyttningen skedde på hösten 1970 och 1974 var i stort sätt alla bostäder färdigställda. Området kom att bli ett av de 
största bostadsprojekten i landet. Bebyggelsen placerades både på bergspartier och tidigare jordbruksmark. Detta innebar att 
stort antal fornlämningar grävdes bort och att det öppna jordbrukslandskapet bebyggdes. Norra Botkyrka domineras därför 
av rekordårens storskaliga bebyggelse men bevarade fornlämningar och herrgårdsbyggnader ger fortfarande en inblick i 
områdets förhistoriska och historiska utveckling. 

 







Alby gård

Riktlinjer
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Kulturhistoriska karaktärsdrag

Albys gårds huvudbyggnad och omgivande parkmiljö.
Alby har anor från åtminstone 1600-talet då gården fick säterirättigheter. Nuvarande huvud-
byggnad uppfördes under tidigt 1800-tal och har senare byggts om. Den barockinspirerade 
exteriören och omgivande parkmiljö tillkom under LM Ericssons tid. Inom parkmiljön lig-
ger även trädgårdsmästarbostad, kägelbana och den s.k. Gula villan.  

Industrimiljö med höga miljömässiga kvaliteter
Platsens topografiska förutsättningar har skapat förutsättningar för en variationsrik och 
spännande struktur med varierade byggnadshöjder, souterrängvåningar, trappor och stöd-
murar. De äldre byggnaderna dominerar fortfarande och präglas av en medveten arkitek-
tonisk gestaltning med ljusa putsade fasader, spröjsade fönster och svarta plåttak. I kom-
bination med årsringar från senare perioder karaktäriseras området av en tät och bitvis 
stadsmässig struktur med trånga passager och tydliga rumsbildningar. 

Byggtekniskt intressant arkitektur med tidiga betongstommar
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Bebyggelsen har anpassats till terrängförhållandena på ett medvetet sätt vilket skapar en 
variationsrik och tät miljö. 

Områdesgräns

Alby industriområde

Gula villan
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Mangårdsbyggnadens arkitektur har ett markerat mittparti i form av en klassisk kolonnad med 
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Alby fd mangårdsbyggnad

fd Trädgårdsmästarbostad



Genom att studera kartmaterial från början av 1900-talet och framåt kan vi följa 
Albys utveckling under de senaste 100 åren. Det mest påtagliga är att den fd jord-
bruksmarken som tidigare omgav gården sedan 1950-talet utvecklats med ny bebyg-
gelse. Om vi studerar själva gårdsmiljön ser vi att det som idag är ett radhusområde 
tidigare fungerade som trädgårdsmark. Denna successiva utveckling av ny bebyg-
gelse speglar det sena1900-talets samhällsutveckling. För Alby gårds del innebär 
det att länken mellan mangård och ekonomigård försvagats. Längs med bergskullen, 
norr om radhusen, ligger dock en trädgårdsmästarbostad som skapar sammanhang 
mellan gårdens två delar. 

Gula villan uppfördes kring sekelskiftet 1900 och speglar dåtidens vurm för sommar-
nöjen i sjönära lägen. Den omges av ett murparti med trappor och smidesstaket som 
bildar övergång till den bakomliggande naturen. Detta sätt att gestalta övergång mel-
lan anlagd park och orörd natur är karakteristiskt för förra sekelskiftets natursyn.
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rådets karaktär. Ett annat karakteristiskt drag är den gula fasadkulören. Den binder samman och 
skapar en enhetlighet inom miljön. På så sätt skapas ett övergripande grepp för den variation som 
präglar bebyggelsen med avseende på funktion, skala, volym och gestaltning. 
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Ortofoto 2009, Botkyrka kommun.

Häradsekonomiska kartan 1901-1906,
Rikets allmänna kartverks arkiv.

Ekonomiska kartan 1951, 
Rikets allmänna kartverks arkiv.
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Bostad
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Park Park

Längs med bergskullen norr om radhusen och huvudbyggnaden ligger en fd trädgårdsmästarbostad 
(ovan th) och en fd kägelbana (ovan mitten). I övergången mellan park och natur ligger en natur-
stenstrappa (ovan tv).



Kulturhistoriska karaktärsdrag

Gårdsbildning med förhistoriska anor 
Hammarby prästgård har förhistoriska anor vilket man kan se genom det järnåldersgravfält som 
ligger intill gårdstomten. Under äldre medeltid uppfördes Botkyrka kyrka på Hammarbys ägor. 
Samtidigt med kyrkobyggnadet anslogs Hammarby gård till prästboställe.   

Kyrkans visuella funktion i landskapet
Kyrkan fungerar som landsmärke i det öppna låglänta landskapet. Den okalkade gråstensbygg-
naden har en viktig funktion både som markering av det tidigare sockencentrumet och rent 
upplevelsemässigt när man färdas längs med landsvägen och motorväg. 

Det öppna landskapet kring kyrka och prästgård
Prästgården ligger ganska långt bort från kyrkan men visar ändå på det äldre sambandet mellan 
kyrka och prästboställe. Det öppna kulturlandskapet är en förutssättning för att detta historiska 
samband ska vara avläsbart. 

Sockencentrat
Kring kyrkan växte med tiden fram ett sockencentrum med klockargård, fattighus och skola. 
Det är idag en ganska svårläst miljö men bevarad bebyggelse tydliggör kyrkans centrala roll i 
det äldre samhället.  

Botkyrka kyrka och sockencentrum

Riktlinjer

�� Fornlämningar skyddas från närgången bebyggelse eller andra ingrepp i miljön.
�� Kulturlandskapets öppna karaktär värnas. Nya byggnader inordnas i landskapet på ett medvetet sätt.
�� Kyrkans visuella dominans i landskapet respekteras.
�� Siktlinjer mellan kyrka och prästgård värnas.
�� Prästgårdens byggnader bevaras. Tillbyggnader underordnas huvudbyggnaden och utfor-

mas med hänsyn till byggnadens karaktär. Nya byggnader inordnas i miljön på ett varsamt 
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�� Klockargård, f.d. fattighus och den äldre skolbyggnaden bevaras. 

Botkyrka kyrka representerar en kyrkomiljö från tidig medeltid med tillhörande prästgård och sock-
enfunktioner. Kyrkan är placerad i en sänka mellan höga åsar strax intill den äldre landsvägen mel-
lan Stockholm och Södertälje. Dess okalkade gråstensfasader och höga torn syns vida omkring i det 
öppna låglänta landskapet. Prästgården Hammarby har anor från tidig medeltid och ligger invid en 
bergskulle ca 1 km väster om kyrkan. Ett stort järnåldersgravfält intill gården indikerar att platsen 
var bebodd redan under förhistorisk tid. Kring kyrkan utvecklades successivt ett sockencentrum 
med klockargård, fattighus och skola. 

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB16 Salem och Botkyrka socknar).

Karta 2013

Kyrka
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Hammarby Prästgård

Kyrkbyns gårdstomt

Gravfält från järnåldern

Äldre vägsträckning
Områdesgräns

I det agrara samhället var kyrkan socknens medelpunkt och det  var kring kyrkan som olika 
samhällsfunktioner förlades. Till vänster Klockargården från 1820-tal. Till höger det f.d. fattig-
huset med äldsta delar från sent 1700-tal och tillbyggd på tidigt 1900-tal.

Kyrkan har fått sitt namn efter martyren och skyddshelgonet Botvid. Enligt legenden föddes 
Botvid på Hammarby gård. Efter att ha lidit martyrdöden blev han helgonförklarad. Fa-
miljen lät då uppföra en träkyrka på gårdens ägor, för att hedra hans minne. På 1170-talet 
ersattes träkyrkan av en romansk stenkyrka. Kyrkan har senare förändrats och byggts om 
och till men de äldsta delarna av kyrkan är kvar från denna period. 

Fornlämning

Aspen

Gamla Södertäljevägen

E4 E20
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I det historiska kartmaterial 
kan vi följa hur miljön kring 
kyrkan utvecklats med allt 
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tare byggnation. Den äldsta 
funktionen utöver kyrkan är 
klockargården. Nuvarande 
klockargård uppfördes på 
1820-talet men åtminstone 
sedan 1600-talet har det 
funnits en klockarstuga på 
platsen. Klockaren, som utö-
ver att ringa in till gudstjänst 
även ansvarade för viss un-
dervisning, var en del av den 
äldre kyrkostrukturen. 

Så som det dåtida samhäl-
let var uppbyggt skulle även 
socknen och kyrkan att ta 
visst samhällsansvar och på 
slutet av 1700-talet uppför-
des ett större fattighus i sten. 
�!�������	����	
���
������	
kvar men har senare byggts 
om och till.  Funktionerna i 
dessa byggnader har succes-
sivt förändrats men med lite 
förkunskap kan årsringarna 
i dagens miljö bidra till en 
förståelse av kyrkans, och 
områdets, roll under olika 
perioder.
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Fattighuset på ett tydligt sätt. Till höger i bilden ligger fd Kyrkskolan (idag Botkyrka fri-
skola) som också ingår som en del i kyrkomiljön. Byggnaden är Botkyrkas äldsta skolbygg-
nad. Den uppfördes 1849, några år efter att folkskolestadgan infördes. Skolverksamheten 
har sedan utökats och utgör än idag en viktig del av miljön.

Botkyrkas gråstensfasader och höga torn fungerar som ett landmär-
ke för bygden och för det äldre sockencentrat. 

Hammarby Prästgård

Kyrka

fd Kyrkskolan

fd fattighus
fd Klockargård

Prästgårdens huvudbyggnad är från 
tidigt 1800-tal. Den ligger invid en 
bergssluttning och omges av en lum-
mig trädgård. Ladugården ligger i 
utkanten av åkerfältet och har en mer 
synlig placering i landskapet. När man 
färdas längs med omgivande vägar ut-
gör de faluröda byggnaderna en visu-
ellt betydelsefull del av landskapet.

Ortofoto 2009, Botkyrka kommun.



Fittja representerar en väl bevarad tunnelbanestadsdel från tidigt 1970-tal med bibehållen grundstruk-
tur i planering och arkitektur. Området ingår i den s.k. Botkyrkastaden vilken planerades för ca 40 
000 boende. Det är ett av Sveriges största bostadsprojekt någonsin. Karakteristiskt för perioden är 
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bilvägar och p-platser i en yttre zon och bilfria innergårdar och grönytor i de inre delarna.  Speciellt för 
Fittja är bostadsbebyggelsen kring centrumanläggningen vars höga punkthus och vertikala arkitektur 
har en stark skulptural funktion i stadslandskapet. Platsen har varit viktig som knutpunkt redan från 
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som en påminnelse om ett tidigare skede i områdets historiska utveckling. 

Fittja

Balkongfronter har kommit 
att bli huvudelementet för att 
skapa en färgstark kontrast till 
arkitekturens lågmälda fasadut-
tryck. 

Innergårdarna präglas av ett 
tydligt rumsligt samspel mellan 
höga/horisontella respektive 
låga/vertikala byggnadskrop-
par. 

Riktlinjer

�� Möjligheten att avläsa och uppleva de två tydliga tidslagren: Gårdsmiljö - 
Miljonprogram respekteras. Fittja gårdsbebyggelse, såväl äldre som yngre 
mangårdsbebyggelse, bevaras. 

�� Allén vid Fittja gård och dess kontakt med vattnet värnas.
�� Punkthusens vertikala strävan och skulpturala funktion i det omgivande 

stadslandskapet respekteras. Bebyggelsens repetetiva estetik med avseen-
de på materialbehandling, volymer och detaljbehandling värnas. 

�� #�����&�����������	��������������������!�������	����������
�������
�
den gröna rumsligheten mellan husen värnas.Frilagd ballast, fönstren mitt på 

prefabricerade betongelement 
och tydliga balkongenheter är 
viktiga beståndsdelar i fasa-
derna.

I Fittja kombineras höga punkthus med låga lofthuslängor. På så sätt skapas en variation i 
skala och horisontell/vertikal riktning. Ljussläppen mellan punkthusen gör att volymernas 
skulpturala inverkan på landskapet förstärks. 

� ��� �����

Gårdsbyggnader
Gravfält från järnåldern

Allé
Miljonprogram
Viktig skulptural funktion 
Områdesgränser

Karta 2013

Kulturhistoriska karaktärsdrag

Spännande tidslager med äldre gårdsmiljö och miljonprogram
Bevarade byggnader från Fittja gård/gästgiveri och 1970-talsbebyggelsen visar på områdets långa 
kontinuitet som boendemiljö. Allén som löper genom gårdsmiljön visar den gamla landsvägens 
sträckning och är en viktig del för förståelsen av områdets historiska funktion som gästgiveri och 
centrum i Botkyrka.  

Punkthusens repetitiva estetik och skulpturala silhuett i stadslandskapet
Ett för Fittja utmärkande drag är de höga punkthusen i 11-12 våningar som stolt reser sig över 
den övriga bebyggelsen.  Byggnaderna är i princip identiskt utformade och präglas av en för pe-
rioden tidstypisk ”repetitionens estetik”. Det är en arkitektur som medvetet utformats för att ha 
en skulptural verkan i det omgivande landskapet. 

��	�
�����������������	��
���
���	�
*���������������!��������������������&������������	�����������������������\���������!����
innergårdar och grönytor och en yttre zon med bilvägar och p-platser. I Fittja präglas innergår-
darna av en tydlig rumslighet som skapas i mötet mellan punkthusens höga byggnadskroppar 
och gårdsbebyggelsens låga vertikalt betonade loftgångshus. Gångvägarna i området går i ut-
��������������&����������������		����"

Fittja gård och fd Gästgiveri

Fittja gård äldre 
huvudbyggnad

Fittja centrum

Albysjön

T-bana



Byn Fittja etablerades under medeltiden. Från 
1660-talet drogs huvudvägen från Stockholm om 
så att den passerade Fittja och därmed började 
gården sin blomstringsperiod som varade till 
mitten av 1800-talet. På Fittja gård låg ett av de 
största gästgiverierna i landet. Fittja blev därför  
det livligaste centrat i Botkyrka. När järnvägs-
������	 �!�����	 ��	 �����	 &'**$�����	 �������	
resenärerna längs med vägarna och behovet av 
krog, stallar och övernattning dog ut. Gäst- 
giveriet las ner. Marken nyttjades fortfarande 
som jordbruk men gårdens funktion som centrum 
för liv och rörelse i Botkyrka upphörde. 

Ortofoto 2012 med registrerade fornlämningsområden inritade med rött. 

Äldsta mangårdsbyggnaden, den sk Ängbygg-
ningen, uppfördes under 1700-talet. Huset låg 

���	������	���	+�����	����	���	�!������	����	���	
nuvarande plats.

Ett för norra Botkyrka speciellt särdrag är att miljonprogramsbebyggelsen ligger i ett 
fornlämningsrikt kulturlandskap. Området befolkades redan under bronsåldern vilket 
fortfarande är tydligt i bevarade rösen och gravfält i de höglänta delarna av Norsborg och 
Hallunda. I Fittja, som ligger något lägre, är de äldsta lämningarna från yngre järnålder 
(500 - 1050 e.kr). Detta, liksom själva namnformen Fittja, visar att här fanns en bebyggelse 
redan under denna tid.

Fittja

I Fittja uppfördes ca 2500 bostäder under början av 1970-talet. Planering och gestaltning ut-

�����	��	�����������	#����	3	:����;����<	�����	��������	���	������	���	������������	
(general-) planen för hela norra delarna av kommunen. I Fittja byggdes både hög-, låg-, radhus 
och villor. Bebyggelsen både förstärkte höjdskillnaderna i landskapet men anpassade sig också 
����	���������	�����	��	����	����!������	���������	�	���������������	"����������	��	�����	
har gjort att många av bostäderna har sjöutsikt och området har stora allmänna grönytor när-
mast sjön.

Arkitekturen präglas av “repetitionens estetik”. Det in-
nebär att byggnaderna gestaltats utifrån samma grund-
princip med ett antal (prefabricerade) element som up-
prepas i fasaderna. Ett annat karaktäristiskt drag är 
punkthusens vertikala strävan. Ett drag som förstärks av 
balkongernas målade fronter. 

Mangården under olika perioder

1664

1780

1906 2013

Fittja gård före utbyggnaden på 1970-talet. 
=��������<	�!����!���������	���	�����	����	
fortfarande kvar, men den kringbyggda ladu-
gården (nr 2 på 1780 års karta) har rivits. 



Hallunda

Hallunda huvudbyggnad är ett gulmålat 
boningshus med detaljer i ljusgrå kulör. 
Byggnadens skala, takform och utskjutande 
knutar signalerar att den uppfördes under 
1700-talet, troligtvis i samband med att går-
den erhöll säterirättigheter.

Flygelbyggnad med bevarad äldre karaktär. 
Karakteristiskt är den välproportionerade 
byggnadsvolymen, takformen, den låga putsa-
de sockeln, den enkla lockpanelen och de små 
fönsteröppningarna med tvåspröjsade fönster 
och dörrluckor i trä.

Riktlinjer
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Bronsålderslämning
Gravfält från järnåldern

Områdesgräns

Kulturhistoriska karaktärsdrag

Lång kontinuitet i bosättning och brukande
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Den ålderdomliga gårdsbebyggelsen med omgivande kulturlandskap
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den äldre bebyggelsen är en timrad konstruktion, en oregelbunden enkel lockpanel, utskjutande 
timmerknutar, små, nästan kvadratiska fönsteröppningar och enkelt murade socklar.
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I det historiska kartmaterialet kan vi följa gårdens utveckling under de senaste 200 åren. 
?�����	����������	@�������	���	���	����C<	���	������!�����	�������	��	���	������	
�!����<	��	��������	��	���	���	J���	���	�	���������	@������������C	���	��������	
�	����	���������	�����	%���	����	����	�����	������	�������	���	����������<	����	
delar av en f.d. fruktträdgård som anlades under 1800-talets senare del.

+���	���!�������	��	Q����	���!��	������	�������	��	������	���	������������	>���	����	
endast ett mindre kulturlandskap kring gården bevarat. 

Kulturlandskapet kring gården är viktig för möjligheten att avläsa och uppleva områdets 
historiska dimensioner.



Lindhov

Gavel med två ”knutlådor”, som 
skyddar bakomliggande utskju-
tande timmerknutar.

Flygelbyggnad med bevarad äldre karaktär. Karakteristiskt 
är den låga takhöjden, de små fönsteröppningarna, den låga, 
������	����������	������	���	�����������

Riktlinjer
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Kulturhistoriska karaktärsdrag

Lång kontinuitet i bosättning och brukande
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Den bevarade 1700-talsmangården med omgivande kulturlandskap
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Gravfält från järnåldern

Områdesgräns

Lindhovs Herrgård
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framåt visar några intressanta aspekter:
$	Y������	�!�������	��	������	���	����������	
minskat vilket kan kopplas till en generell ut-
�������	���	���	
���	
��������������	�!��$
�����	���	���������������	�������	����	���	������-
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�����<	�������	�������	���	
storskaliga ekonomibyggnader.
$	U����������������<	���	
���	����	������	&Z**$
tal var en viktig del av gårdsförsörjningen, upp-
���	����������	�����	&Z**$������	
$	#���������	����������	���	�����	���	�������	
över tiden.

%��������������	������������	��	��	��������	���	���-
������	�������	���	����	���������	���	��������[��		����-
sknallar. 
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kvaliteter.
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Lindhovs mangård
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Norsborg representerar en väl bevarad herrgårdsmiljö från 1700-talet med tillhörande engelsk 
����"�#���������������������������������������"�'�����������=�����&�����������������������
dåtida samhällets högreståndskultur.  Gården ligger i ett fornlämningsrikt område med rötter i järn-
ålderns stormannagårdar. 

Norsborg

Riktlinjer

�� Fornlämningar skyddas från närgången bebyggelse eller andra ingrepp i miljön.
�� Den engelska parken med rundtempel, orangeri och utsiktstorn bevaras. Växter och 

utformning med stigsystem värnas.
�� Herrgårdsbyggnaderna bevaras. Tillbyggnader och andra ändringar prövas restriktivt. 

]�&���	����������		������������������	����������!�������������!�������!�������-
fattningar m.m. bibehålls. Nya byggnader i anslutning till herrgård och park undviks.
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Kulturhistoriska karaktärsdrag

Högre ståndsmiljö med kontinuitet från järnåldern
Fornlämningar, kulturlandskap och byggnader spänner över perioden järnålder till 1800-tal. De 
omfattar ett stort järnåldersgravfält med två storhögar, en fornborg, en medeltida kungsgård och 
en välbevarad 1700-tals herrgård med forna säterirättigheter. 

Välbevarad 1700-tals herrgård
Herrgården uppfördes under slutet av 1700-talet och fick då sin nuvarande placering. Det är 
en välbevarad mellanstor herrgård med huvudbyggnad och två flankerade flyglar. Arkitekturen 
präglas av dåtidens avskalade klassicistiska formspråk. Karakteristiskt är också entrén med motiv 
från antikens tempelgavlar. 

Engelsk park 
;�������	������
���	�����&����������������	����������������������������	������
�����
senare uppfört utsiktstorn. Parken är mjukt formad med omväxlande mörka skogspartier och 
halvöppna, hagliknande partier. Karakteristiskt är strävan att utgå från naturen och dess varie-
rande kulturlandskap och skapa en för besökaren upplevelserik parkmiljö. I parken ligger också 
gårdens järnåldersgravfält med två storhögar som viktig komponent i den engelska parken.
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Fornborg
Gravfält från järnåldern

Områdesgräns
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Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB16 Salem och Botkyrka socknar).
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Sturehov

Riktlinjer
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Allékantade infartsvägar är en typisk herrgårdsmarkör och utgör en viktig del i landskapet.

Kulturhistoriska karaktärsdrag

Kulturlandskapets öppna karaktär med bevarade alléer
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Välbevarad herrgårdsstruktur från 1700-talet
Huvudbyggnaden uppfördes på 1780-tal och flankeras av två äldre flyglar. Det är en välbevarad 
herrgårdsmiljö som präglas av symmetri och axialitet. Även grundstrukturen med parkanlägg-
ning, kringbyggd ekonomigård och bevarade fristående ekonomibyggnader har bibehållit en 
1700-talskaraktär. 

Bibehållen torpstruktur
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Sillvik
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Välbevarad huvudbyggnad från sent 1700-
tal. Arkitekturen är klassicerande med sym-
metrisk fasaduppbyggnad och utskjutande 
mittparti.

Flygelbyggnaderna är äldre och uppförda i 
trä. Karakteristiskt är skalan, den låga sock-
eln, den symmetriska fasaden och de utskju-
tande knutarna.
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Sturehov

Fornborg

Torp
Allékantad vägsträcka
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1951 2013

Det historiska kartmaterialet visar att gr-
undstrukturen i gårdsmönster och vägnät 
är desamma som vid slutet av 1700-talet. 
Såväl herrgård som ekonomigård ligger 
kvar i samma läge, vägarna har samma 
sträckning, trädgårdsanläggningen har 
bibehållit sin ursprungliga form och de 
allékantade vägsträckningarna har bev-
arats. Sturehov representerar därmed 
en välbevarad storskalig säterigård från 
1700-talet. 

Den kringbyggda ekonomigården med byggnader i sten vittnar om ett storskaligt jordbruk.  

Ortofoto 2009, Botkyrka kommun

Lantmäteriverkets arkiv,
Botkyrka socken Sturehiv nr 1, Ägomätning 1792

1792

Häradsekonomiska kartan 1901-1906,
Rikets allmänna kartverks arkiv.

Ekonomiska kartan 1951, 
Rikets allmänna kartverks arkiv

Karta 2013, Botkyrka kommun

Landsvägen slingrar sig längs med utkanten 
av jordbruksmarken. 

Längs med landsvägen ligger ett antal väl-
bevarade äldre torp.

Mellan herrgård och ekonomigård ligger ett antal bevarade vitputsade 1700-talsbyggnader.



Vattenverket i Norsborg representerar en gigantisk infrastruktursatsning som genomfördes av 
Stockholms stad vid förra sekelskiftet. Syftet var att lösa de växande problemen med tillgång till 
rent drickvatten genom att använda Mälaren som vattentäkt. Det första verket uppfördes i tids-
typisk tegel-arkitektur och togs i bruk under tidigt 1900-tal. Anläggningen har sedan successivt 
utökats och på 1970-talet driftsattes ett andra verk. Tillsammans med de personalbostäder som 
etappvis uppförts kring anläggningen utgör vattenverken en industrimiljö med över hundra års 
kontinuitet på platsen. Än idag utgör Norsborgs vattenverk en av de största drickvattenleverantö-
rerna i regionen.

Norsborg vattenverk

Riktlinjer

�� Länken mellan vattenverk- kulturlandskap - herrgård respekteras. Det öppna kultur-
landskapet väster om infarten bevaras. Ett fortsatt brukande av marken prioriteras. Ett 
respektavstånd mellan herrgård och vattenverk bibehålls.

�� Äldre byggnader (det tidiga 1900-talets anläggningsarkitektur och personalbostäder) 
�������"�'�����		�������
����������	���	�����������"�]�&���	����������		���-
detaljer såsom grundmurar, fasader, tak, fönster, fönsteromfattningar m.m. bibehålls. 

Tidstypisk tegelarkitektur från tidigt 1900-tal i nationalromantisk stil.

Kulturhistoriska karaktärsdrag

Helhetsmiljö med industribyggnader och personalbostäder
Området omfattar dels industribebyggelsen, dels ett antal personalbostadsmiljöer. Uppförandet 
av personalbostäder i nära anslutning till anläggningen var en förutsättning för verksamheten. 
Typiskt för tiden är en hierarkisk social uppdelning i boendet vilket avspeglas i bostädernas 
placering och utformning. Kopplingen mellan industri- och bostäder speglar dåtidens förutsätt-
ningar och utgör en länk till anläggningens tidiga historia.

Årsringarna i bebyggelsen
Anläggningen har successivt utökats vilket avspeglas i årsringarna såväl i industrimiljön som 
bostadsbebyggelse. Den äldsta årsringen är den arkitektoniskt mest genomarbetade och präglas 
av ett nationalromantiskt formspråk. De representerar därför kärnvärdet inom miljön.

Kopplingen till det öppna vackra kulturlandskapet
Inför uppförandet av vattenverket förvärvade Stockholm stad kringliggande jordegendomar, bl.a. 
Sturehov och Norsborg. Delar av marken används för den nya anläggningen men stora åker-
marker finns kvar. Anläggningen gränsar därför till ett öppet böljande kulturlandskap med höga 
upplevelsemässiga värden. Strax norr om vattenverket ligger Norsborgs bevarade herrgård vars 
huvudbyggnad fungerat som tjänstebostad under olika perioder.  Länken mellan industri, jords-
brukslandskap, vattenkontakten och herrgården är en viktig del av miljöns historiska dimensioner.

Vattenverket har successivt utökats genom åren men den röda tegelarkitekturen har bibehållits.

Karta 2013

Gråbo

Draget

Karlberg

� ��� ������

OmrådesgränsnssOmrådesgränsnsmråd ns
Personalbostäder
Områdesgräns

Fornborg

Område med 
hålvägar

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB16 Salem och Botkyrka socknar).

Fornlämning
Hålvägar



Exempel på personalbostäder från den tidiga perioden 1900 - 1920: 

Kartmaterialet från 1900-talet och framåt 
visar vattenverkets successiva utbyggnad, 
från en ytmässigt småskalig anläggning till 
dagens storskaliga anläggningsstruktur. På 
den äldsta kartan ser vi också att den allé-
kantade infartsvägen är en rest från det äldre 
herrgårdslandskapet. En rest som fungerar 
som en värdig entré även till vattenverkets 
huvudbyggnad.

Häradsekonomiska kartan 1901-1906,
Rikets allmänna kartverks arkiv.

Ekonomiska kartan 1951, 
Rikets allmänna kartverks arkiv

1906 1951

Ortofoto 2009, Botkyrka kommun

Enkelt trähus i 1 1/2 plan med sadeltak, 
faluröda fasader och vita knutar och fönster 
med rötter i bondebebyggelsen.

Draget: Flerbostadshus i förra sekelskiftets 
villastil med snickarglädje. 

Påkostat stenbostadshus i nationalromantisk 
stil med granitsockel och putsad fasad.

Gråbo: Trävilla i 2 1/2 plan med 20-talsklas-
sicistiska inslag i form av kolonnförsedd 
entré och halvmånefönster. 

Årsringarna i vattenverket spänner över hundra år. 

2013



Tullinge 
För att få en bättre kunskap om Tullinge inleder vi med en allmän historik kring traktens utveckling. Sedan kan du 
läsa vidare om den kulturmiljön vi lyft fram i Tullinge. 

Tullinge är högt beläget och stora delar var en skärgård redan för 8000 år sedan. Därför finns här gott om stenåldersboplatser 
som ursprungligen var belägna vid dåtidens stränder. Men det var först under järnåldern som människor blev bofasta i 
Tullingeområdet. Det kan man se på de gravfält som finns bevarade vid Tullinge gård och Riksten. 

En av de faktorer som kom att få avgörande betydelse för Botkyrkas utveckling var utbyggnaden av Västra stambanan under 
tidigt 1860-tal. Längs järnvägslinjen uppstod tidigt små stationssamhällen, t.ex. i Tumba och Rönninge. Kring sekelskiftet 
växte ett antal mer renodlade villaområden fram längs med järnvägssträckningen. Anläggandet av villastäder låg i tiden och 
var ett sätt att komma bort från den osunda miljö som präglade det sena 1800-talets stadsmiljöer. Med villaförstaden 
skapades förutsättningar för ett glesare boende i natursköna omgivningar utanför staden. En förutsättning för förverkligandet 
av dessa nya idéer var att kommunikationen in till staden löstes på ett effektivt sätt. I och med stambanan fanns denna 
lösning redan på plats. 

Vid förra sekelskiftet anlade AB Separator ett gjuteri vid Tullingesjöns sydspets. Då uppkom ett behov av bättre 
kommunikationer för företaget och Tullinge järnvägsstation öppnade 1903. Det var starten till att Tullinge kunde exploateras 
till ett villasamhälle. 

Den tidiga exploateringen sköttes av Tullinge AB som köpt upp mark från Tullinge gård. Målgruppen var huvudsakligen 
den mer välbärgade delen av befolkningen. Nu startades också egnahemsrörelsen där staten tillhandahöll förmånliga lån och 



kommunen upplät mindre tomter för att möjliggöra för arbetare att uppföra ett eget hem med odlingsbar trädgård. I Tullinge 
planlades ett egnahemsområde, Hamra egnahem, på 1920-talet. Det låg söder om järnvägen och var avsett för tjänstemän 
och arbetare på Separator. Samtidigt fortsatte villaområdena norr om järnvägen, Tullinge Parkhem och Norra Tullinge 
Lanthem, att byggas ut.  

 
Under 1920-talet kom också de s.k. kataloghusen, d.v.s. monteringsfärdiga enfamiljshus som köptes direkt från en 
husleverantör. Med kataloghusen inleddes 1900-talets småhusindustri vilken med tiden kom att bli en del av det svenska 
folkhemmet. Grundidén var att leverera hus till ett pris som var överkomligt för ett bredare befolkningssegment. De tidiga 
kataloghusen hämtade sina förebilder från sekelskiftets nationalromantiska villaarkitektur. Några år senare introducerades 
stramare modeller i tidstypisk 20-talsklassicism. Boros villa “Björkhamra” blev populärt inom Tullinges egnahemsområde 
och finns väl representerat i området söder om järnvägen. 

Under 1930- och 40-talen dominerar funkisvillan och på 1950-talet lanserades Folkvillan och Tjänstemannavillan. 
Utvecklingen fortsatte sedan med villastilar som speglade senare perioders tidsideal. Med bilismens utveckling under 



mellankrigstiden blev närheten till järnvägen mindre avgörande och nya villaområden kunde planeras på tidigare outnyttjad 
mark i anslutning till vägnätet. 

I Tullinge är det framförallt bebyggelsen från 1900–1940 som är kulturhistoriskt intressant. Vid Tullingesjöns västra sida 
och på bergskrönet söder om järnvägen finns ett antal villor som på ett tydligt sätt speglar det tidiga 1900-talets villaideal. 
Karakteristiskt är placeringen på bergshöjder i landskapet, de stora tomterna och de hantverksmässigt utförda villorna i 
nationalromantisk och jugendinspirerad stil. Inom egnahemsområdet, söder om järnvägen, dominerar kataloghus från 1920- 
och 40-tal. Tillsammans ger de en bild av såväl Tullinges samhällsutveckling som villaidealen under 1900-talets första hälft. 

 

 
Boros villa "Björkhamra" 



Tullinge representerar villabyggandet under 1900-1940-tal. Det började bebyggas i samband med 
öppnandet av Tullinge järnvägsstation i början av seklet och på 1920-och 30-talet tillkom Hamra 
egnahemsområde. Utbyggnaden skedde sedan successivt och området karaktäriseras av en va-
riationsrik villaarkitektur från perioden. Det är en ganska brokig miljö som genomgått en hel del 
förändringar under de senaste decennierna. Själva grundstrukturen i gatunät och tomtindelning 
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området villaidealen under 1900-talets första hälft. Se även Uttran för en mer utförlig beskrivning 
av tidstypiska karaktärsdrag i villabebyggelsen.

Tullinge villaområde

Riktlinjer

�� Grundstrukturen i gatunät och tomtindelning respekteras.
�� Villor med bevarad ursprunglig karaktär värnas. Ändring utförs med respekt för hu-

vudbyggnadens karaktärsdrag. Fasader, tak, fönster, entépartier och balkonger ges en 
tidstypisk utforming. Tillbyggnader underordnas huvudbyggnaden och ges en pla-
cering, höjd, volym och uformning som anpassas till den ursprungliga byggnadens 
karaktär. 

�� Nya byggnader inordnas i miljön på ett medvetet sätt. Skala och proportioner anpas-
sas till närliggande villors karaktär. Gestaltningsmässigt eftersträvas ett individuellt 
uttryck i nutida formspråk. Omfattande utfyllnader, stödmurar och hårdgjorda ytor 
undviks. 

�� Komplementbyggnader placeras så att gatubildens helhetsverkan med friliggande hus 
på uppvuxna trädgårdstomter bibehålls. Höjd, volym och utförande underordnas och 
anpassas till huvudbyggnadens karaktär.

Exempel på välbevarade villor från 1900-1910-tal (överst), 1920-tal (nederst tv) och 1930-tal (nederst th).

Kulturhistoriska karaktärsdrag

Sekelskiftets terränganpassade stadsplanering och nationalromantiska arkitektur
Karaktäristiskt för de äldre delarna av området är den terränganpassade strukturen med oregel-
bundet svängda gator, bevarade naturpartier, bibehållen vegation och stora tomter. Husen är fritt 
placerade på tomten, vanligtvis på höjdpartier och omges av lummiga trädgårdar. Formspråket är 
inspirerat av den inhemska allmogekulturen med träpaneler och snidade detaljer.

1920-40-talens planering och klassicistiska/funktionalistiska arkitektur
Karakteristiskt för dessa delar är den sakliga strukturen med raka gator, plan mark och regelbun-
det utformade tomter. Husen är placerade i linje en bit in från gatulinjen. Formspråket under 
1920-talet präglas av en enkel och stram arkitektur med rena volymer, symmetriska fasader och 
klassicistiska motiv. Under 1930/40-talet introduceras funktionalismen med rektangulära voly-
mer, släta vitputsade fasader och flacka sadeltak. 
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Stenåldersboplats 

Områdesgräns
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Villa från 1900-1940-tal med be-
varad karaktär utanför området

Tullingesjön

Gravfält från järnåldern
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Nationalromantiska villor från perioden 1900-1910-tal. Karakteristiskt är branta takfall, 
enkupigt lertegel, liggande fasadpanel, småspröjsade fönster och vitmålade fönsterfoder.

Kataloghus introducerades under 1920-talet och spreds snabbt till villasamhällena. Boro-
���	�����	~����������	����	���	�������������	�	U��������

Kvardröjande klassicism och funkis från 1930-40-tal. Karaktäristiskt är enkla volymer, slät-
putsade fasader alt stående locklistpanel, varierad fönsterutformning och inga spröjsar. 

Folkhemsarkitektur från 1940-50-tal. Karakteristiskt är putsarkitektur (1940-tal) och fasad-
tegel (1950-tal) avsaknad av fönsteromfattningar och inbyggt garage (1950-tal).



Tumba 
För att få en bättre kunskap om Tumba inleder vi med en allmän historik kring traktens utveckling. Sedan kan du 
läsa vidare om de kulturmiljöerna vi lyft fram i Tumba. 

Tumba var länge en renodlad jordbruksbygd. Genom etableringen av Tumba bruk under 1750-tal kom området att utvecklas 
till en samhällsbildning med fabriker, bostäder, skola och handel. Bruket är fortfarande ledande producenter av sedlar och 
säkerhetspapper och den välbevarade miljön är en viktig del av Tumbas historia.  
 
På 1860-talet öppnades stambanan och Tumba blev stationssamhälle. I och med järnvägen blev Tumba den nya 
huvudknutpunkten i socknen och kring stationen växte en ganska vildvuxen, småskalig bebyggelse successivt fram. Med 
tiden förlades allt fler administrativa och kommersiella funktioner kring stationsområdet. Socknens äldre centrum, som 
tidigare låg vid Botkyrkas kyrka, tappade betydelse och Tumba kom att bli socknens nya centrum. Med Separator AB:s 
(senare Alfa Laval) etablering av mönsterjordbruk på Hamra gård och gjuteriverksamhet invid Tullingesjön under slutet av 
1800-talet växte befolkningen ytterligare och i början av 1900-talet blev Tumba municipalsamhälle. Gjuteriet lades ner på 
1970-talet men den bevarade bebyggelsen utgör en länk till kommunens industrihistoriska utveckling. På Alfa Lavals 
mönstergård har verksamheten fortsatt att utvecklas och bevarade äldre byggnader och senare tillskott vittnar om företagets 
betydelse för Tumbas samhällsutveckling. 



 
Lill-tumba gård 

Järnvägen medförde också att bostadsbyggandet tog fart. Kring sekelskiftet öppnades nya stationer vilket skapade 
förutsättning för utvecklingen av villastäder. Uttran är ett exempel på ett sådant villasamhälle. Dess bebyggelse utgör ett 
intressant dokument över villabebyggelsen utveckling från tidigt 1900-tal fram till idag.  
 
På 1940-talet började kommunen ta större ansvar för bostadsbyggandet. Målsättningen var att bygga bostäder för den allt 
växande befolkningen. Bostadsbristen var under efterkrigstiden ett stort problem. Att tillhandahålla bostäder var därför en 
strategisk kommunal angelägenhet i det dåtida Sverige som brottades med en kombination av arbetskraftbrist och 
bostadsbrist. Segersjö exemplifierar detta skede. Marken köptes in och planlades av kommunen under 1940-talet och 
byggdes ut under 1950- och 60-talen. Det är en miljö med höga kvaliteter där ambitionerna i efterkrigstidens byggande 
realiserats på ett medvetet sätt.  
 
1960-talets bebyggelse i södra Botkyrka representeras även av miljön vid Tuna. Området planerades under sent 1950-tal och 



byggdes ut under början av 1960-talet. Det ingår i en större grannskapsenhet med villa- och radhusområde, skola, torg och 
kyrka. Tuna representerar det tidiga 1960-talets bebyggelse med hög kvalitet i gestaltning och genomförande. Området 
exemplifierar bostadsbyggandet före det s.k. miljonprogrammet och utgör en intressant länk i Tumbas utveckling. Det 
speglar centralortens växande betydelse under 1960-talet och den allt tätare och mer storskaliga bebyggelse som nu börjar 
sätta sin prägel på området kring Tumba. 
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Hamra gård/Alfa Lavals anläggning

Riktlinjer
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Kulturhistoriska karaktärsdrag

1700-talsherrgård med förhistoriska anor 
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Alfa Lavals gård för mönsterjordbruk
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Industrimiljö med arbetarbostäder
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Alfa Lavals huvudkontor
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Den långsträckta ekonomibyggnaden uppfördes kring förra sekelskiftet. Den var en viktig del i 
Separators etablering av ett mönsterjordbruk på Hamra gård och utgör än idag en central funk-
tion för verksamheten. 
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Komplex miljö med tidslager från olika perioder. 

Fd Gjuteriet anlades kring sekelskiftet 1900 och har sedan successivt byggts till. Det utgör 
����	��	�����[	�!�����	���	����	����������

Huvudbyggnaden till äldre Hamra gård upp-
fördes på 1760-talet. 

Bostäder för jordbruksarbetare uppförda 
kring förra sekelskiftet. 

I anslutning till gjuteriet uppfördes ett antal arbetarbostäder. Till vänster de s.k. ”vita vil-
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Förvaltningsbostad från sekelskiftet 1900. Karaktärsskapande allé.

2009
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Arbetarbostäder(rivna)

1951

Grundstrukturen i dagens miljö etablerades kring förra sekelskiftet och har sedan successivt 
utvecklats. Det nya sedan 1950-talet är etableringen av huvudkontor och verkstäder.

Ekonomiska kartan 1951, 
Rikets allmänna kartverks arkiv
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Segersjö

Riktlinjer
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Bebyggelsen i Segersjö karakteriseras av en hög kvalitet i gestaltning, utförande och materialval.

Kulturhistoriska karaktärsdrag

Tidstypisk arkitektur med höga kvaliter från perioden 1950-1960-tal
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Även 1960-tals bebyggelsen har en terränganpassad struktur. Genom att byggnaderna place-
rats med långsidorna mot gatan skapas ett fredat grönrum i områdets inre del. En tidstypisk 
detalj är att taken avslutas med en mörklaserad sarg av liggande fjällpanel.

Segersjöområdet planerades under 1940-talet. Marken var tidigare obebyggd och köptes in 
av kommunen från Tumba pappersbruk - i första hand för att tillhandahålla bostäder för per-
sonalen vid bruket och de två närliggande sanatorierna i Uttran och Tullinge. Bostadsbristen 
var under efterkrigstiden ett stort problem, inte minst för den personalintensiva bruksindu-
strin och sjukhusverksamheten. Att tillhandahålla bostäder var därför en strategisk kommu-
nal angelägenhet i det dåtida Sverige som brottades med en kombination av arbetskraftbrist 
och bostadsbrist. 

Planläggningen av Segersjöområdet kom att få ganska stor betydelse för Botkyrkas bebyg-
gelseutveckling under 1950-talet. Under detta decennium styrdes bostadsbyggandet av ett 
statligt bostadskvoteringssystem. I princip handlade det om att staten bedömde hur många 
lägenheter som skulle byggas i landet totalt varje år och sedan fördelade dessa i form av 
������������	 ����	����������	%�������	���������	����	��������	���	�����	�!����	���-
familjshus eller småhus. Varje enskild kommun fördelade sedan den erhållna kvoten mellan 
de olika byggherrekategorierna (Allmännyttiga bostadsföretag, Kooperativa byggherrar och 
Enskilda byggherrar). Botkyrkas byggnadskvot under tidigt 1950-tal var ett femtiotal lägen-
heter/år och planen för Segersjö innehöll ca 450 lägenheter. Detta innebar att utbyggnaden 
av området tog större delen av byggnadskvoterna. Segersjö blev därför det största bostads-
området som uppfördes i kommunen under 1950-talet.  

Genom att använda olika kulörer i puts och på balkongfronter skapas en variation i ett för 
övrigt enhetligt arkitektoniskt formspråk. 

1950-talets bostadsområden präglas dels av en terränganpassad struktur, dels av en strä-
van efter att skapa en tydlig rumsligheten längs med gatorna och mellan husen.

Förhållandet mellan bebyggelse, grönytor och naturmark är en annan tidstypisk kvalitet i 
?��������	Q���������	���	�������	����	
���	����	
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Riktlinjer

Tumba bruk är statligt byggnadsminne och omfattas av särskilda skyddsbestämmelser. 

Tumba bruk grundades av Riksbanken på 1750-talet och är ett av världens äldsta pappersbruk 
för tillverkning av sedelpapper. Bruket är fortfarande ledande producenter av sedlar och säker-
hetspapper. Miljön omfattar ett 50-tal byggnader som tillsammans vittnar om ett brukssamhälles 
250-åriga utveckling. Även Lill-Tumba gård och tillhörande odlingslandskap ingår som en del av 
bruksmiljön.

Tumba bruk

Personalbostäderna i områdets västra del 
ligger på rad längs en smal gata.

Lill-Tumba gård vittnar om jordsbrukets 
funktion för brukets försörjning i äldre tider.

Kulturhistoriska karaktärsdrag

Sambandet mellan Tumbaån och bruket
Tillgång till vatten var en förutsättning för tillverkningen och Tumbaån utgör därför en viktig del 
av bruksmiljön. Möjligheten att avläsa och uppleva detta samband är viktig för förståelsen av 
vattnets betydelse för brukets produktion och lokalisering. 

Sambandet mellan bruk och jordbruk 
Bruket fungerade som ett självförsörjande samhälle som byggde på naturahushållning. För att 
kunna tillhanda baslivsmedel till de anställda hade bruket en egen jordbruksproduktion. Gården 
Lill-Tumba representerar denna koppling och ingår som en del av bruksmiljön. 

Grundstrukturen kring personalbostäder
Till personalbostäderna hörde tidigare även förråd, odlingsytor och del i ekonomibyggnad, Den-
na grundstruktur ingick i 1700-talets bruksmiljöer och speglar områdets historiska funktion som 
bostadsområde med självhushållning för arbetarna på bruket. Ett annat för bruket och perioden 
karakteristiskt drag är det socialt differentierade boendet mellan arbetare, förmän och tjänsteman 
som avspeglas i bostadsbebyggelsens placering och utformning.
 
Årsringar
Bebyggelsen i området är huvudsakligen uppförd under perioden 1750-1920-tal och speglar de 
förutsättningar och ideal som präglat olika tidsepoker. Årsringarna i bebyggelsen vittnar om bru-
kets successiva utveckling och är ett viktigt karaktärsdrag.

Stora stenhuset uppfördes som perso-
nalbostäder på 1820-talet efter rit-
ningar av Carl Christoffer Gjörwell. I 
samma hus inrättades Bancosalen, där 
Riksbanken sammanträdde.
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Fornlämning

Mot E4/E20

F.d. disponentbostad och brukets äldsta bevarade 
byggnad. Den uppfördes på 1760-talet och bygg-
des senare om till brukskontor och förvaltningsbo-
stad.

Tumba bruk utgör riksintresse för kulturmiljövården (AB 7 Botkyrka socken).
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Bostadshus
Tvättstuga
Uthus
Agarara byggnader
Produktionskopplade 
Garage

Ursprungliga funktioner för byggnaderna

Årsringar

Inringat område omfattar de delar som ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Övriga delar är i privat ägo.

Inringat område omfattar de delar som ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Övriga delar är i privat ägo.

Häradsekonomiska kartan 1901-1906, Rikets allmänna kartverks arkiv.

Ekonomiska kartan 1951, Rikets allmänna kartverks arkiv.

Laga skifte , Tumba 1880, Lantmäterimyndigheternas arkiv.
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Tuna representerar det tidiga 1960-talets bebyggelse med hög kvalitet i gestaltning och genom-
förande. Området planerades under sent 1950-tal och byggdes ut under början av 1960-talet. Det 
ingår i en större grannskapsenhet med villa- och radhusområde, skola, torg och kyrka. Karakteris-
tiskt för perioden är närheten till naturen, den terränganpassade bebyggelsen, den relativt låga ska-
lan och användningen av olika hustyper för att skapa variation. Speciellt för Tuna är de välpropor-
tionerade punkthusen med framförliggande kringbyggda lamellhuskvarter med bevarad karaktär 
och färgsättning. I området ingår även några välbevarade radhus med hög arkitektonisk kvalitet.

Kulturhistoriska karaktärsdrag
Punkthusens repetitiva estetik och skulpturala funktion i landskapet
Ett för Tuna karaktärsskapande drag är de åtta våningar höga punkthusen som reser sig över 
den övriga bebyggelsen.  Byggnaderna är i princip identiskt utformade och präglas av en för 
perioden tidstypisk ”repetitionens estetik”. Det är en arkitektur som medvetet utformats dels 
för att ha en skulptural verkan i det omgivande landskapet, dels för att harmonisera med topo-
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Kringbyggda lamellhuskvarter i tidstypiska färger med bilfria inre gårdsrum
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ellt drag är den nästan helt kringbyggda kvartersstrukturen, den låga skalan och den medvetna 
färgsättningen med dova kulörer. Det är en lågmäld arkitektur med bevarad tidstypisk karaktär.

Välbevarad radhusbebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet
Bland småhusbebyggelsen utmärker sig radhusområdet söder om Lindhovsvägen. Karakteris-
������������&������������	�������������������	�������	��������������	���!���������
kombinationen av tegel och trä i fasaderna och det enkla, sakliga formspråket.

Tuna

De kringbyggda lamellhusen har bibehållit en tidstypisk färgsättning med dova kulörer och olika 
färger inom varje kvarter. (Bildcollage från Tuna).

Riktlinjer

�� Punkthusens skulpturala funktion i det omgivande stadslandskapet 
�����������"� #�� �����&������� ��		������������ ���� ����	��
gavelpartier och avslutande kopparplåt bevaras. Vid ändring och un-
derhåll av fasader värnas repetition som estetisk grundprincip. Bal-
kongfronter utformas på ett enhetligt sätt. 

�� Lamellhusens tidstypiska karaktär bevaras. Bevarade orginaldörrar- 
��
� !�����������"�]�&���	� !��	�����	� ���� ������
�����������
respekteras. 

�� Radhusbebyggelsen tidstypiska karaktär värnas. Ursprungliga dörrar 
och fönster bibehålls. Det enkla, sakliga formspråket respekteras.

Punkthusens geometriserande form och repetitiva 
estetisk utgör ett viktigt och karaktäristiskt drag för 
Tuna-området. 

Fornlämning
Gravfält från järnåldern

Kringdbyggda lamellhuskvarter
Viktig skulptural funktion (punkthus)

Välbevarad radhusbebyggelse
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Kyrka

Radhusen präglas av ett geometrise-
rande formspråk med tydliga linjer och 
ett enkelt, sakligt formspråk.
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Punkthusen i kv Kaplanen började byggas 1958. Området består av åtta punkhus, åtta 
våningar höga. De är placerade längs med kanten till den bakomliggande skogsbevuxna 
bergskullen. Husen uppfördes under en period då spelreglerna kring byggandet fortfaran-
de gynnade en hög kvalitet i materialval - här i form av en avslutande band av kopparplåt. 
Andra karakteristiska drag är den vertikala strävan, det indragna gavelmittpartiet och de 
ljusputsade fasaderna.

Lamellhusen är uppförda i tre våningar och grupperas kring fyra innergårdar. Bebyggel-
sen är inordnad i terrängen på ett medvetet sätt. Med hjälp av små förskjutningar inom 
de sammanhängande byggnadskropparna skapas en småskalig och varierad bebyggelse-
upplevelse. Kombinationen tegelgavlar och putsade långsidor är ett annat medvetet drag.

Radhusbebyggelsen präglas av tydliga 
geometriserande former. Detta förstärks av 
takformerna och den skarpa inramningen av 
byggnadshörnen. Värt att värna är den enk-
la och sakliga gestaltningen av fasaderna 
och kontratsen mellan tegel- och träpartier.

Tumba kyrka är ritad av arkitekt Börje Weh-
lin och invigdes 1971. Den omges mot gatan 
av en betongmuromgärdad förplats. Det är 
en medvetet gestaltad plats med tidstypiska 
betongelement varvat med konstnärligt utfor-
made svartmålade stålskivor. 



Grödinge 
För att få en bättre kunskap om Grödinge inleder vi med en allmän historik kring traktens utveckling. Sedan kan du 
läsa vidare om de enskilda kulturmiljöerna vi lyft fram i Grödinge. 

Redan för 9000 år sedan kom de första människorna på besök till dåtidens glesa skärgård som i dag är de höga bergen i östra 
Grödinge. Landet steg snabbt och för ca 6000 år sedan kom de första bönderna och bosatte sig permanent i området. Men 
det är först under bronsåldern som människan blev så bofast att man började lämna spår efter sig i form av gravrösen, 
hällristningar m.m. Sådana lämningar är kända från Snäckstavik och Tyttinge. Vid bronsålderns början (1800 f.Kr.) låg 
vattenytan ca 20 meter högre än idag och vid periodens slut (500 f.Kr.) ca 10 meter. Den frilagda marken skapade 
förutsättningar för odlingar och djurhållning och därmed för fler bosättare. 

Under järnålder (500 f.Kr. till 1000 e.Kr.) fortsatte vattnet att sjunka undan och landskapet började alltmer likna det vi ser 
idag. En mer bofast befolkning etablerades vilket återspeglas i ett stort antal järnåldersgravfält. De flesta av dagens gårdar 
har rötter i de förhistoriska gårdar som låg invid gravfälten. I och med medeltiden och införandet av kristendomen 
förändrades gravskick och byggnadstraditioner men gårdslägena förblev ofta desamma. De medeltida byarna i Grödinge var 
många till antal men småskaliga med avseende på markägor och antal gårdar. 

På 1630-talet, då Grödinge karterades, bestod byarna vanligtvis av två gårdar. 1600-talet är också den period då flera av 
gårdarna får säterirättigheter. Det innebar att de befriades från jordskatt och reserverades åt frälseståndet. 

I Grödinge innebar säteribildningen vanligtvis att man slog ihop två gårdar, övergav den ena och uppförde en ny bebyggelse 
på den andra. Det är en av orsakerna till att det finns så många övergivna by- och gårdstomter i Grödinge. Det var också 



vanligt att befintliga gårdsnamn, ofta med rötter i förhistorisk tid, ersattes av nya. Snäckstavik, Marieberg och Malmsjö är 
exempel på sådana namnbyten. Marieberg kom med tiden att utvecklas till Grödinges största godskomplex. I början av 
1800-talet avskaffades säterirättigheterna och herrgårdsegendomarna skattlades. 

 
Marieberg säteris ena flygel, uppförd 1705 

Under 1800-talet genomfördes också det s.k. laga skiftet. Laga skifte infördes 1827 och innebar ett lagstadgat krav på att 
byarnas marker skulle delas upp på ett nytt sätt. Varje gård skulle ha sina ägor samlade och bebyggelsen skulle ligga i 
anslutning till dessa. I Grödinge, där flera av byarna endast bestod av två enheter, ligger flera byar kvar på de äldre 
bytomterna. Klippsta, Byrsta och Uppinge är exempel på sådana miljöer. I de större byarna var det vanligt att några av 
gårdarna flyttades ut och att några blev kvar. Norrga, Råby, Iselsta och Näs representerar sådana miljöer. I Näs och Iselsta 
flyttades endast ett fåtal av byarnas gårdar ut. Detta har inneburit att den äldre oskiftade bystrukturen, där husen ligger tätt i 
en klunga, har bevarats. 



1800-talet var också en tid med omfattande nyodlingar och torpbyggande. Björndammen/Fosäng representerar en ovanligt 
välbevarad småbrukarmiljö från den här perioden. 

Under 1900-talet har jordbruket rationaliserats och kulturlandskapet i centralbygden präglas av ett storskaligt industrialiserat 
jordbruk med stora sammanhängande åkermarker som omges av skogsklädda bergskullar. Det är ett öppet och ofta böljande 
landskap där bybebyggelse och ensamgårdar ligger uppe på kullar och där sambandet mellan förhistoriska lämningar, 
bebyggelse och kulturlandskap fortfarande är tydligt avläsbart. 

 



Kulturhistoriska karaktärsdrag
Lång kontinuitet i bosättning och brukande
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Byarnas placering och omgivande öppna kulturlandskap
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Gårdarnas struktur och karaktär
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Åvinge/Husby/Uppinge

Riktlinjer
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Uppinge by ligger på en kulle utmed landsvägen och utgör ett karaktärskapande inslag i kul-
turlandskapet.

Kulturlandskapet runt gårdarna är öppet 
och präglas av sammanhängande åkerfält 
med enstaka åkerholmar.

Vägen slingrar sig mellan gårdarna och 
genom det öppna kulturlandskapet.

Gravfält från järnåldern

Områdesgräns

Karta 2013

Fornlämning
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Husby

Uppinge

Åvinge

Gravfält från järnåldern

Områdesgräns
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Stenåldersboplats



Åvinge

Eternitklädd huvudbyggnad.
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Uppinge
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Mangård Ekonomigård

Bevarade ekonomibyggnader. Äldre boningshus.

Gårdsöversikt. Variationsrik länga. Mangården.

Huvudbyggnad i ljus grå kulör. Mindre falurött bostadshus. Vinkelbyggda ekonomibyggnader. 

Husby

Uppinge

Åvinge

Det historiska kartmaterialet visar att grundstrukturen i 
bebyggelse och landskap är densamma idag som på kartan 
från 1630-talet. Det är en småskalig jordbruksstruktur som 
bibehållit sina huvuddrag genom århundradena.

Häradsekonomiska kartan 1901-1906, Rikets allmänna kartverks arkiv.

Geometrisk uppmätning 1636. Lantmäteristyrelens arkiv.

Ortofote 2009. Botkyrka kommun.

Husby

Husby

Uppinge

Åvinge

Gravfält från järnåldern
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Berga/Bondberga är en fornlämningsmiljö med tydliga järnåldersgravfält som ligger i ett öppet och 
obebyggt kulturlandskap. Området omfattar ett antal järnåldersgravfält placerade på bergskullar 
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endast två torp och ett övergivet äldre statarhus. Det till stor del obebyggda kulturlandskapet ger 
miljön en speciell karaktär. 

Kulturhistoriska karaktärsdrag
Fornlämningsmiljö med tydliga järnåldersgravfält i öppet och obebyggt kultur-
landskap
$����������������		���Z����	������!������������"�#������
��������	�����CCCJ���	��������	�
som funnits i Snäckstaviksområdet söder om åsen. På åsens norrsluttning söder om Kattkulla 
&������������	���!����!���������������������������	����������
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kulla och vid Berga gamla bytomt ligger två stora järnåldersgravfält. De består av högar och 
stensättningar som är lätta att urskilja i kulturlandskapet. Läget gör att de sannolikt kan kopplas 
samman med det förhistoriska Berga. De två gravfälten tillsammans med bytomten representerar 
en ovanligt vacker och tydligt avläsbar fornlämningsmiljö. I kombination med övriga gravfält 
inom området representerar Berga en av socknens bäst bevarade järnåldersmiljöer. Det omgi-
vande öppna och obebyggda kulturlandskapet förstärker upplevelsen av miljön.

Berga

Riktlinjer

�� Fornlämningar skyddas från närgången bebyggelse eller andra 
ingrepp i miljön.

�� Kulturlandskapets öppna karaktär med jordbruksmark som 
inramas av skogsklädda bergskullar bevaras. Ett fortsatt bru-
kande av åkermarken prioriteras. 

�� Det i princip obebyggda kulturlandskapet respekteras. Skogs-
brynens funktion som inramning av kulturlandskapet bibe-
hålls. Bebyggelse inom det öppna kulturlandskapet undviks. 
Nya byggnader placeras med respektavstånd från fornläm-
ningar och utformas så att att de inordnas i miljön på ett 
varsamt sätt. 

�� De övergivna gamla bytomterna respekteras.I anslutning till Berga gamla bytomt ligger Kattkulla järnåldersgravfält. Det björkbevuxna 
gravfältet innehåller ca 200 gravar och har en väldigt vacker placering i landskapet.

Björksta gamla bytomt
Berga gamla bytomt

Kattkulla

Solberga

Sibirien

Gravfält från järnåldern

Torp
Övergivna bytomter

Områdesgräns

Kulturlandskapet kring Berga består av en mängd järnåldersgravfält, placerade på bergskullar 
och omgivna av ett öppet och i princip obebyggt jordbrukslandskap. Här Berga gamla bytomt och 
järnåldersgravfält. 

Karta 2013
Fornlämning

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB14 Grödinge socken).



Ortofoto 2009, Botkyrka kommun

Torp

Häradsekonomiska kartan 1901-1906, Rikets allmänna kartverks arkiv.

Berga by - ursprungligt läge

Berga by - nytt läge

Torp
Åker
Äng
Skog

På en karta från 1840-talet ser vi byns ursprungliga placering. Den uppförstorade kartan visar 
att byn bestod av två gårdar (A och B) och ett myller av byggnader. I samband med genomför-
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Karta över Berga by upprättad i samband med laga skifte 1841, Lantmäteristyrelens arkiv. Ekonomiska kartan 1951, Rikets allmänna kartverks arkiv
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byläget (nu benämnt Bondberga) är i princip nerriven förutom ett av de gamla statarhusen.
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nya läge. Den äldre bytomten är fortfarande bebyggd bl a med två bostadshus (rödmarke-
rade), troligen statarbostäder. 

Torp
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dast ett magasin kvar på platsen.
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Vy över Kattkulla (till vänster) och Bondberga gravfältet (till höger).Närbild på Bondberga gravfält.Det öppna obebyggda landskapet ger området 
en speciell och för upplevelsen värdefull känsla.

Berga by - ursprungligt läge

Berga by - nytt läge

Berga by - ursprungligt läge

Berga by - nytt läge

Gammal bytomt
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Kulturhistoriska karaktärsdrag

Förhållandet mellan bebyggelse och kulturlandskap
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Bebyggelsens välbevarade äldre struktur och karaktär
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Trädgårdsmiljöns enkla och rationella utformning
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Björndammen/Fosäng

Torpet Björndammen.

Torpen ligger på en åkerholme mitt i ett öppet jordbrukslandskap och utgör ett vackert inslag i 
landskapsrummet. Till vänster Fosängs torpbebyggelse sett från vägen. 

Områdesgräns

Riktlinjer
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Miljön kring byggnaderna präglas av en enkel karaktär med rena öppna gräsytor och fullvuxna träd.

Björndammen

Fosäng

Karta 2013

Torpet Fosäng.



Laga skifte Näs by 1861, Lantmäteristyrelsens arkiv.
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Ekonomiska kartan 1951, Rikets allmänna kartverks arkiv.
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Häradsekonomiska kartan 1901-1906,
Rikets allmänna kartverks arkiv.

De två torpen Björndammen och Fosäng uppfördes kring mitten av 1800-talet på tidig-
are utmark tillhörande Näs by. Möjligheten att odla mark i den här trakten styrs helt av 
���������	���	��������������	����������	����	��	���
��	�	�������	��������	���	���	
uppodlingstillfället. Det är en begränsad yta åkermark som omges av skogsklädda berg-
skullar. Den småskaliga åkerarealen återspeglas i den småskaliga torpbebyggelse. 

Utifrån det historiska kartmaterialet kan vi se att bostadshusen på båda torpen fortfarande 
����	����	"�	������	+�����	����	���	��������	������	���	��	������	�����������	����	��	
bevarad bostadslänga. När det gäller ekonomibyggnader ser vi att nån gång mellan 1906 
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större ladugårdar. Det speglar en allmän trend inom jordbruket som har med effektivitet, 
investeringsmöjligheter och modernitet att göra. Majoriten av landsbygdens ekonomibygg-
nader är uppförda under 1900-talet. 

Bevarad boningslänga från mitten av 
1800-talet. Bestod ursprungligen av två sam-
manbyggda bostäder men har senare byggts 
ihop till en större bostad. 

Ortofoto 2009, Botkyrka kommun.

Bevarad äldre boningsstuga (till vänster) 
som genom tillbyggnad byggts samman med 
en bevarad äldre ekonomibyggnader (till 
höger). 

Ekonomibyggnad med bevarad äldre karak-
tär med avseende på placering, proportioner, 
avsaknad av grund, enkel ohyvlade panel, 
fönsterutformning, färgsättningen med 
faluröd fasad och vitmålade detaljer. 

Ladugård från början av 1900-talet. Karak-
teristiskt för perioden är: faluröda träpan-
elsfasader, svartmålade portar, lertegel och 
vitmålade fönster till det f.d. kostallet. 
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Byrsta representerar en väl bevarad småbrukar- och kvarnmiljö som trots skiften och utveckling 
av ett modernt jordbruk bibehållit ålderdomliga drag såväl i kulturlandskap som i bebyggelse. 
Byn, som består av två gårdar, har legat på samma plats sedan medeltiden. Bebyggelsen är hu-
vudsakligen uppförd under 1800- och 1900-tal och särskilt den östra gården har en mycket väl 
bevarad karaktär. Kvarnverksamheten är belagd sedan 1400-talet och var i drift fram till början 
av 1900-talet. Idag återstår endast husgrunder men själva kvarngården, med bostads- och eko-
���
���&������"�'����������	��������
�����	���������������������������	�����������-
system som utgjorde grunden i det äldre jordbrukssamhället i Grödinge socken. 

Kulturhistoriska karaktärsdrag

Kulturlandskapets småskaliga karaktär
Kulturlandskapet vid byn följer den naturliga terrängen kring ån och omgivande bergskullar på 
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Bytomt med medeltida anor
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åkerholme som omges av ett öppet kulturlandskap.

Den östra bygårdens struktur och karaktär
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��������������������������	��������
������		���Z��������������Z�	������
�������-
��	���������������		������	���"�#����������������������������	�	����������������		�����
huvudsakligen från 1800- och tidigt 1900-tal. 

Kvarngårdens bevarade karaktär
Kvarngården har ett äldre bostadshus (sannolikt från 1700-talet), en f.d. ekonomibyggnad samt 
�	���!�����������
��"�#����������������	�����������������������!����������
��������������
karaktär.  Vid kvarngården ligger rester av en stenåldersboplats. I övrigt saknar området i stort 
sett fornlämningar.

Byrsta by och kvarngård

Välunderhållen ekonomigård. 
Östra Gården, Byrsta by.

`���������	�����	��������!������	���	��������	������!�����	�������	��	���	
�������	
�!����!��������	�����	������<	�!����	�!�

Riktlinjer

�� #�������������������������������"�W���!�������������������
marken prioriteras.

�� Äldre byggnader bevaras. Byggnadsdetaljer såsom grundmu-
rar, fasadpanel, fönster, foder m.m. bibehålls. Nya byggna-
der inordnas i miljön på ett hänsynsfullt sätt. Skala, volym, 
	�������	�������������
�!��	�����	����������������&���	�
bebyggelse.Kulturlandskapet präglas av ett småskaligt 

åkerlandskap som inramas av skog.
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�!����	�!	���	����������	�����	&'**$�����	�������	��	���	�������	���
���	���	���������	�������-
������	��	��	
����	���	�!��	���!������	����������	�����	������	&'**$���	������	��������!�������	
��	���	�����	�����	�!��������	Y�	�����	����	������	������!�������	���	���	�!����!�������	
����	\������!���������	��	
���	������	&Z**$����

Nedre kvarngården

Övre kvarngården

Kvarnområde

Nedre kvarngården

Övre kvarngården Övre kvarngården

Nedre kvarngården

1951

�!����	�!	���	����	
���	����������	���	���	������	�����	����	�!�	�����������	��	&q�*$������	
W��	��	��	�����	���������	����	���	���	�����	����	���	�!�	��	������	��	���	������<	����	���	
���	�����	��	
����	���	������	�����	���	���	

1636

Byrsta by

Övre kvarnen

Nedre kvarnen

"�	&'�*$�����	
����	���	������	���	���	����������	�	��������&**	��	������	���	����������-
�����	��������	%���	����	����	�����	��	��������!�������	����	����	������	�	
���	��	������������	

%��������	���	�������	��	��������	��������	
������� Äldre boningshus med bevarad karaktär.

:���	��
��	�!����	�!	&'��<	:�����������!�������	����� #�������������	�����	&Z*&$&Z*q<	
Rikets allmänna kartverks arkiv.

%����	^*&��\�������	�����	&Zx&<	w����	��������	�������	�����
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`���������	������!�����	�	���	����	���	
���	�������������	

Vinkelbyggd ekonomibyggnad.

�����������	�!����!�����	���	���	
������<	���	
������	���	
������	���������		

J����	�!���	���	�����	�����	�������

1833 2013

Bevarade byggnader

����������	���������	&q�x<	:�����������!�������	�����



Kulturhistoriska karaktärsdrag

Kopplingen mellan fornlämningar och gårdsbebyggelse
Fornlämningarna och en övergiven bytomten vid Gullhamra visar på en lång bruknings- och 
bosättningskontinuitet. De närliggande järnåldergravfältens placering tyder på att Gullhamra 
och Karshamra varit två separata gårdar redan under förhistorisk tid.

Kulturlandskapets småskaliga karaktär
Kulturlandskapet kring gården har bibehållit ett äldre drag med åkermark som ligger in-
sprängd mellan åkerholmar och skogsklädda kullar. Det är ett småskaligt jordsbrukslandskap 
med rötter i 1600-talet. 

Bebyggelsens välbevarade äldre struktur och karaktär
Bebyggelsen består av en 1700-tals mangård, några fristående magasin med äldre karaktär 
samt en ladugård från tidigt 1900-tal. Det är en småskalig och enhetligt gårdsmiljö med väl 
bevarad ålderdomlig karaktär både med avseende på struktur, byggnadstyper, färgsättning 
och byggnadsdetaljer. 

Öppen gårdstomt med gamla vårdträd
Gårdstomten har en öppen karaktär med rena gräsytor, berg-i-dager, terrasseringar och gamla 
vårdträd. Det är en enkel och okonstlad trädgårdsmiljö som bidrar till gårdens karaktär.

Karshamra

Småskaligt jordbrukslandskap med åkerholmar inramat av skogsbevuxna bergskullar. 

Riktlinjer

�� Kulturlandskapets småskaliga karaktär bevaras. Ett fortsatt brukande av 
åkermarken prioriteras. 

�� Den äldre gårdsbebyggelsen bevaras. Tillbyggnader underordnas hu-
vudbyggnaden och utformas med stor hänsyn till byggnadernas karak-
tär. Nya byggnader placeras med respektavstånd till mangården och 
inordnas i miljön på ett varsamt sätt. Skala, volym, gestaltning, material 
��
������������������������&���	�����		����"

�� Gårdstomtens karaktär med öppna gräsytor, synliga bergsknallar, terras-
seringar och vårdträd värnas.

`���������	��������	&V**$����	����	���	�!����������	����!������	 �̀����	��������	��	
en bergskulle i landskapet.

Gravfält från järnåldern

Gullhamra övergivna bytomt
Områdesgräns

Gårdsbebyggelsen vid Karshamra visar på det småskaliga jordbruk som utgjorde grunden i 
1600-talets säteribildningar i Grödinge socken. Under några decennier hade gården egna säteri-
rättigheter men fr.o.m. slutet av1600-talet ingick den i Säteriet Mariebergs omfattande godsägor. 
*���
��������������Z���������������%����	�����������	�������������������	���"�+�	����������
investeringar i mer ståndsmässig gårdsbebyggelse genomfördes därför inte. Den nuvarande 
mangården uppfördes som förvaltarbostad, sannolikt under slutet av 1700-talet. Det är socknens 
äldsta bevarade gårdsbebyggelse. Tillsammans med det småskaliga jordbrukslandskapet som lig-
ger insprängt mellan åkerholmar och skogsklädda bergskullar representerar Karshamra en gårds-
bildning med bibehållen ålderdomlig karaktär. 

Karshamra
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Karshamra mangård uppfördes som förvaltarboställe, sannolikt under senare delen av 
&V**$������	W��	��	��	��	���������	������	���	����	�����������	��������	J���	�������	
���	��	�����������	�������	W��	�����	������������	����	�����	������	��	&Z**$�����	���	
��������	��	������	�������!������	Det speglar en allmän trend inom jordbruket som har 
���	�

��������<	�����������������������	���	����������	���	�����	=��������	��	������!�����	
�������!�������	��	���
����	�����	&Z**$������	

1800 1906 1951

#�����!�����	
���	&V**$�����	���	����������	�����������	������	�����	�����	����
����-
���	�	���	�����	�����<	���	������	���!���<		���	�������	����<	���	���!����	��
����<	��	
��������	���	���������	
�������	���	���	������<	�������	�����������	

�����	�!���� `�����	�!����

+���	����	&V**$�����	���	�������	�������	�	���	������<	%��������	���	���������<	��	�����	

���	��	&V**	���	��	�����	��	������	%���������	�������	=��	�����	�����	��	����	������-
�����	����	����	��	���	������	�	���������	������������	����	�����	W����	�����	��������	
�	�������	���	���	?�������	=��������	���	����	���������	�����	&V**$������	U�����	����-
hamra, markerat på 1906 års karta, revs under första hälften av 1900-talet. Jordbruksmar-
���	�������������	����	��	�	�������	��������	���	���	
����	������
����	W��	��������	
�������������	������	���������	���	����������	���	������������	�������	����	
%��������	��	�	�������	�������	���	��	�����	
���	��	&V**�	?��������	��	���	&V**$������	
jordbrukslandskap var uppdelat i mindre fält som omgavs av öppna diken, idag är marken 
�������	���	���������������	

Ekonomiska kartan 1951, Rikets allmänna kartverks arkiv ]���
���	^**Z<	���!��	�����

Häradsekonomiska kartan 1901-1906,
Rikets allmänna kartverks arkiv.

���������	����������	&V*'<		:�����������!�������	����

2013



Klippsta representerar en bybildning med rötter i järnåldern som trots skiften och utveckling av ett 
modernt jordbruk bibehållit ålderdomliga drag såväl i kulturlandskap som i bebyggelsen. Byn visar 
på det småskaliga jordbruk som präglade Grödinge socken under äldre tid. Bebyggelsen består av 
både äldre och yngre byggnader från perioden 1700- 1900-tal. 

Kulturhistoriska karaktärsdrag

Bybildning med rötter i järnåldern
Fornlämningar, kulturlandskap och byggnader spänner över perioden järnålder till 1900-tal. 
Redan under förhistorisk tid fanns det gårdsbebyggelse här. Klippsta by är skriftligt belagd sedan 
början av 1400-talet men ett gravfält strax väster om byn visar att området varit bebott redan 
�������������"�^����	������������&����!�����	"

Bevarad ålderdomlig karaktär i kulturlandskap och bebyggelse
Trots skiften och utveckling av ett modernt jordbruk har Klippsta bibehållit ålderdomliga drag såväl 
i kulturlandskap som i bebyggelsen. Byn, som består av två gårdar, har legat på samma plats sedan 
1700-talet. Bebyggelsen består av både äldre och yngre byggnader från perioden 1700- 1900-tal.

Klippsta

Välbevarad timrad parstuga från 1700-talet med låg takhöjd, utskjutande knutar, breda fönster-
foder och två smala höga skorstenar. 

Riktlinjer

�� Fornlämningar skyddas från närgången bebyggelse eller andra 
ingrepp i miljön.

�� *�������������������������������������Z���	����������-
mark som inramas av skogsklädda bergskullar bevaras. Ett 
fortsatt brukande av marken prioriteras.

�� Bebyggelsens koncentration kring bytomten bibehålls. 
1700-talsbyggnaden bevaras. Tillbyggnader och andra änd-
ringar prövas restriktivt. Nya byggnader placeras i anslutning 
�������&���	�����		�������
�������������������������������
sätt. Den småskaliga karaktären respekteras. Skala, volym, 
�����������
�!��	�����	����������������&���	�����		����"�

Klippsta

Gravfält från järnåldern

Områdesgräns 

Klippsta by präglas av ett småflikigt kulturlanskap med ålderdomnliga drag. Här ett sluttande åker-
fält som flikar in i en skogsbevuxen bergskulle. 
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Ortofoto 2009

Kartorna ovan visar hur bebyggelsen i byn utvecklats under de senaste 100 åren. 
Gårdarna ligger kvar i samma läge men antal byggnader har minskat i antal. 
Det speglar en allmän utveckling inom jordbruket: från fristående funktions-
separerade ekonomibyggnader till funktionssamlade större byggnader. Bonings-
husen är dock i princip detsamma idag som i början av 1900-talet.

201320133222222219511906

Karta över Klippsta by upprättad i samband med storskifte 1708, Lantmäteristyrelens arkiv.

Häradsekonomiska kartan 1901-1906, Rikets allmänna kartverks arkiv.

Ekonomiska kartan 1951, Rikets allmänna kartverks arkiv.

Ortofoto 2009, Botkyrka kommun.

Genom det historiska kartmaterialet kan vi följa hur byns kulturlandskap utvecklas. På kartorna från 1700-talet år jordbruksmarken indelad i smala åkertegar. Under 1800-talet skif-
tades marken, vilket innebar att de mindre åkertegarna slogs ihop till större och mer sammanhängande åkrar. På kartan från början av 1900-talet ser vi att jordbruksmarken är samlad 
i en enda sammanhängande enhet. Dagens kulturlandskap är i princip detsamma som då.

?�������	����������	���	�����������	�������	

Klippsta 



Kagghamra representerar en väl bevarad herrgårdsmiljö från 1700-talet med bibehållen grund-
struktur i bebyggelse och kulturlandskap. Gården ligger i ett fornlämningsrikt kulturlandskap med 
fornborgar, gravfält och en övergiven bytomt. Tillsammans representerar bebyggelse, kulturland-
skap och fornlämningar områdets stegvisa utveckling från järnålder och fram till idag. 

Kagghamra

Riktlinjer

�� Fornlämningar skyddas från närgången bebyggelse eller andra ingrepp i miljön.
�� Kulturlandskapets öppna obebyggda karaktär med böljande åkerfält som inramas av 

skogsklädda bergskullar bevaras. Ett fortsatt brukande av åkermarken prioriteras. 
�� Alléer bevaras.
�� 1700-talsbyggnaderna bevaras. Tillbyggnader och andra ändringar prövas restriktivt. 
�� '������
������������������������"�]�&���	����������		������������������	�����-

rar, fasader, tak, fönster, fönsteromfattningar m.m. bibehålls. Nya byggnader placeras 
��������	��������&���	�����		������������������������		������������������	���
kulturlandskapet på ett medvetet sätt. Skala, volym, material och kulörer anpassas till 
landskapsbilden.

Områdesgräns

Vackert öppet kulturlandskap med nya ekonomigården till höger i bild. Det är ett rationellt mo-
dernt storskaligt jordbrukslandskap med brukarkontinuitet från förhistorisk tid. 

Kulturhistoriska karaktärsdrag

Lång kontinuitet i bosättning och brukande
Fornlämningar, kulturlandskap och byggnader spänner över perioden järnålder till 2000-tal. Re-
dan under förhistorisk tid fanns här två gårdar, Brubbhamra och en föregångare till Kagghamra 
(Sjöberg). Detta kan man se genom gravfältens placering i landskapet. Under 1600-talet slogs 
Kagghamra och Brubbhamra ihop och bildade ett säteri med namnet Sjöberg. Man uppförde då 
en ståndsmässig bebyggelse på Kagghamra. Brubbhamra övergavs därefter och blev en ödegård. 
På 1900-talet återtogs namnet Kagghamra på gården. 

Kulturlandskapets öppna obebyggda karaktär
Kagghamra är en av Grödinges större gårdar med ett kulturlandskap som präglas av områdets 
	��	��&����!���������	��"�#�������������������	���������������������������������������������
sammanhängande åkermarker som omges av skogsklädda bergskullar. 

Välbevarad 1700-talsherrgård
Den nuvarande huvudbyggnaden är från början av 1700-talet. Det är en välbevarad småskalig 
herrgård, vackert placerad på en höjd i landskapet och med en ståndsmässig allékantad infart.

Bibehållen torpstruktur
;�����������&����=�������������������������������	��������	��������	�������������
�����������������"�#����������������������������������������������������
�����������	��������
gårdens historiska utveckling.

Spår från varv och välbevarade fd arbetarbostäder
;��������������������&���������!�����!"�"���������		�	���������
���������������������"�
Verksamheten bedrevs endast en kortare period under slutet av 1800-talet men lyckades då sys-
������������?CC��������"��������		������&��!���!��������������
��������	������������
falla samman. Bostadshusen däremot, har nyligen renoveras och utgör den bäst bevarade länken 
till varvsindustrins korta närvaro på gården och i Grödinge. 

Välbevarad herrgård från början av 1700- 
talet. Arkitekturen är enkel och avskalad med 
symmetrisk fasaduppbyggnad och väl av-
vägda proportioner.

Välbevarat torp från början av 1900-talet. 
Byggnaden är placerad i ett skogsbryn och 
inordnar sig i landskapet på ett varsamt sätt.
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Mangård

De bevarade 
torpen är en in-
tressant del av 
kulturmiljöns 
bebyggelsestruktur. 
De visar att Kagg-
hamra var ett 
folkrikt storjord-
bruk långt in på 
1900-talet. Kartor 
och ortofoto visar 
också att åker-
markens utbred
ning är densamma 
idag som för hun-
dra år sedan. Den äldre ekonomigården har tjänat ut sin roll och kommer långsamt att försvinna från 

landskapet. Istället är det de nya byggnaderna som speglar kontinuiteten i gårdens historiska 
utveckling. De utgör en modern årsring i Kagghamras historia och vittnar om det ständiga 
behov av anpassning och utveckling som utgjort en förutsättning för gårdens kontinuitet från 
förhistorisk tid.

Arbetarbostäder som uppfördes i samband med att Sjöbergs båtvarv anlades på 1870-talet.
Nyttjades under en period som fattighus med sjukstuga i kommunen/socknens regi. Husen har 
nyligen genomgått en varsam renovering. 

Äldre ekonomigård
Ny ekonomigård

1906 1951 2013
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Torp

Mangård

Äldre ekonomigård

Ny ekonomigård

Fd varv

Kartmaterialet från 1900-talet och framåt (äldre kartmaterial saknas i lantmäteriets arkiv) 
visar att delar av grundstrukturen i gårdsmönster och vägnät är desamma som vid början 
av förra seklet. 1700-talsherrgården ligger kvar i samma läge, den allékantade infarten från 
�����	���	�����	���������	���	���	�����	������������	����	����	?��������	���	�������	
genomgått en del förändringar. Ett antal byggnader har rivits, vägsträckningar har lagts ned, 
nya vägar har tillkommit, den äldre ekonomigården har övergivits och nya ekonomibyggnad-
er har uppförts i ett annat läge på andra sidan vägen. 

Vägnätet slingrar sig genom det böljande och 
huvudsakligen obebyggda åkerlandskapet. 

Delar av vägnätet kantas fortfarande av 
alléer. Allén är en vanlig herrgårdsmarkör 
och delar av trädbeståndet är troligtvis från 
början av 1700-talet eller äldre. 

Ortofoto 2009, Botkyrka kommun.

Häradsekonomiska kartan 1901-1906,
Rikets allmänna kartverks arkiv.

Ekonomiska kartan 1951, 
Rikets allmänna kartverks arkiv.



Malmsjö representerar en väl bevarad herrgårdsmiljö från 1800-talet med bibehållen grundstruktur 
i bebyggelse och kulturlandskap.  Gården ligger i ett fornlämningsrikt område med stenålderbo-
platser, järnåldergravfält och övergiven bytomt. Tillsammans representerar bebyggelse, kulturland-
skap och fornlämningar en konitinuitet i boende och brukande som sträcker sig från stenåldern och 
fram till idag.

Kulturhistoriska karaktärsdrag

Tidslagren i fornlämningar, bebyggelse och kulturlandskap
Fornlämningar, byggnader och kulturlandskap spänner över perioden stenålder till 1900-tal. 
Av gravfältens läge kan man se att Malma gårdstomt grundades redan under yngre järnålder. 
På medeltiden etablerades Malma by strax nedanför järnåldergravfälten. Under 1600-talet får 
byn säterirättigheter och Malma by döps om till Malmsjö. Någon gång under århundradena, 
troligtvis under 1700, uppförs en sätegård ute på udden. Den gamla byn överges och ersätts 
av torpet Blåsut. Nuvarande herrgård uppfördes under slutet av 1800-talet. 

Kulturlandskapets rumsliga dimensioner
Kulturlandskapet runt Malmsjö domineras av skogsbevuxna bergskullar och ett jordbruks-
landskap med smala åkerfält som slingrar sig mellan bergskullarna. Det skapar en tydlig 
������	
������������������������&������������!����������	��������������	�����=�����-
lar. 

Välbevarad herrgårdsbyggnad från slutet av 1800-talet
Malmsjö är Grödinges största herrgårdsbyggnad, vackert placerad på en udde vid Malmsjöns 
strand. Den började uppföras på 1850-talet men stod klar först vid slutet av seklet. Arkitektu-
ren präglas av en enkel klassicism med symmetrisk uppbyggda fasader och betonat mittparti. 

Malmsjö

Ekonomibyggnader och tjänstebostäder med intillliggande vagnslider uppfördes i början av 
1900-talet.

Riktlinjer

�� Fornlämningar skyddas från närgången bebyggelse eller andra ingrepp i miljön.
�� Kulturlandskapets rumsliga karaktär med smala åkerfält som inramas av skogs-

klädda bergskullar bevaras. Ett fortsatt brukande av åkermarken prioriteras. 
�� Herrgården bevaras. Tillbyggnader och andra ändringar prövas restriktivt.  
�� {���	�����������		������������"�]�&���	����������		������������������	���-

murar, fasader, tak, fönster, fönsteromfattningar m.m. bibehålls. Nya byggnader 
�����������������	��������&���	�����		�������
��������������������������-
���������"�>������������������������
����������������������&���	�����		����"

Välbevarad huvudbyggnad från 1800-talets senare del. Gården köptes upp av prins Oscar Berna-
dotte som sommarresidens i början av 1900-talet. I samband med ägarbytet genomfördes en rad 
investeringar. Huvudbyggnaden rustades upp och försågs med en veranda mot sjön. 
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Kulturlandskapet vid Malmsjö karakteriseras av smala åkerfält som slingrar sig mellan skogs-
bevuxna bergskullar. Landskapet har varit befolkat sedan stenåldern men det är först under 
järnåldern, då vattennivån sjunkit undan, som ett mer bofast samhälle  växer fram. På kartan 
från 1690-talet kan vi se att dagens landskap i princip är detsamma som då. 

Ursprunglig By/Gårdstomt

På en karta från 1690-talet ser vi att den ursprungliga bebyggelsen låg söder om nuvarande 
herrgård, ungefär där torpet Blåsut nu ligger.  Nästa karta är från början av 1900-talet 
���	��	���	#���������	
���	���	�!��	����	���	��	�����	���	������������	�!����	���������		>	
samband med ett ägarbyte 1907, då prins Oscar tog över gården, genomförs en rad investe-
ringar. Nya ekonomibyggnader, arrendatorsbostäder, vagnslider och växthus uppförs och en 
tydlig hierarkisk struktur införs. Grundstrukturen i dagens bebyggelse är i princip densamma 
som då. 

Häradsekonomiska kartan 1901-1906, Rikets allmäna kartverks arkiv.

Åker
Äng
Skog

Geometrisk avmätning 1694, Lantmäteristyrelsens arkiv.

Malmsjö

Malmsjö

Ekonomiska kartan 1951, Rikets allmäna kartverks arkiv.

Ortofoto 2009, Botkyrka kommun.

Malmsjö

Malmsjö

Torpet Blåsut, sannolikt uppfört i slutet av 1800-talet. Spannmålsmagasin med äldre karaktär.
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Kulturhistoriska karaktärsdrag

Herrgårdsmiljö med förhistoriska anor och bevarad 1700-tals karaktär
Gravfält och fornborg vittnar om att området varit befolkat sedan järnåldern. Under medeltiden 
etableras byn Mariad och på 1630-talet införs säterirättigheter. Grundstrukturen i kulturlandska-
pet med öppna fält som omges av bergskullar etableras under denna period. Genom uppköp av 
kringliggande gårdar utvecklas säteriet Marieberg med tiden till Grödinges största godskomplex. 
*��������������������	��������������������?|CCJ����Z�	����������	�������������		�	"�
Herrgårdsanläggningen vittnar om Mariebergs stora betydelse som Grödinges största markägare.

Grödinge kyrka/Svalsta Prästgård/Marieberg

Riktlinjer

Fornlämningar och kulturlandskap
�� Fornlämningar skyddas från närgången bebyggelse eller andra ingrepp i miljön.
�� Kulturlandskapets öppna karaktär värnas. Nya byggnader inordnas i landskapet på ett medvetet sätt.

Kyrkomiljön och prästgården 
�� Kyrkans visuella dominans i landskapet respekteras.
�� Siktlinjer mellan kyrka och prästgård värnas.
�� Allén mellan kyrko- och prästgård bevaras.
�� Gårdsstrukturen med tydlig uppdelning mellan man- och ekonomigård bibehålls. Nya 

byggnader placeras så att denna uppdelning förblir tydlig. 
�� Prästgårdens byggnader bevaras. Tillbyggnader underordnas huvudbyggnaden och utfor-

mas med hänsyn till byggnadens karaktär. Nya byggnader inordnas i miljön på ett varsamt 
����"�>�������������	�������	�������������
������������������������&���	�����		����"

�� Prästgårdstomtens öppna karaktär med stora gräsytor och vårdträd värnas.
�� Församlingshem, skolbyggnad, klockargård och andra äldre byggnader i det äldre socken-

centrat bevaras. 

Marieberg
�� ]���		��������������������	�	��������������
����"�?|CCJ����Z�	������������"�

Tillbyggnader och andra ändringar prövas restriktivt. Nya byggnader placeras i anslutning 
�������&���	�����		�������
�����������������������������������"�W����������������������
Z�	����		����������
����"�>������������������������
�!��	�����	����������������&���	�
bebyggelse. 

Fornborg
Gravfält från järnåldern

Allékantad vägsträcka
Områdesgräns

Grödinge kyrka och Prästgård representerar en kyrkomiljö med anor från tidig medeltid där sam-
��������������������
������	�������������������������	��&������"�*����������������������
����
och dess vitkalkade väggar och höga torn syns vida omkring i det öppna, kuperade landskapet. 
Prästgården ligger på samma höjdrygg i nära anslutning till kyrkan och har en bevarad huvudbygg-
nad från 1780-talet. Sambandet mellan kyrka och prästboställe synliggörs i landskapet genom en 
allékantad gångväg som anlagts tvärs över åkermarken. Kring kyrkan utvecklades successivt ett 
sockencentrum med klockargård, skola och församlingshem.

Inom samma kulturlandskap ligger Marieberg säteri. Under 1700-talet var detta Grödinges mest 
betydande godskomplex. Under en period omfattade godset ett tjugotal gårdar. Det är en av de få 
sätesgårdar i Grödinge där ägaren verkligen satsade på att uppföra en ståndsmässig herrgård. Hu-
�����		����������������?_CCJ����������������Z�	����		����������!�����?|CY���������-
rade och väl underhållna. I kombination med andra bevarade delar såsom den allékantade uppfarten, 
�������		�	����
�����Z���������������������	����������������������������	������%����	��������
bevarade herrgårdsmiljöer. 

Marieberg

Svalsta

Kyrka

SockencentrumKarta 2013

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB14 Grödinge socken).
Gårdsbildning och sockencentrum med förhistoriska anor
W���	���!����!�������������������������������������������������������������������!������XCCC����
sedan. Gravfältet har från början varit betydligt större men byggnationerna i området har förstört 
många av gravarna. Svalsta gård har förhistoriska anor vilket man kan se genom det järnåldersgrav-
fält som ligger strax väster om gårdstomten. Under äldre medeltid uppfördes Grödinge kyrka på 
Svalstas ägor. Samtidigt med kyrkobyggandet anslogs Svalsta gård till prästboställe.   

Kyrkans visuella funktion i landskapet
Kyrkan har ett dominerande läge i det öppna, kuperade landskapet. Den vitkalkade byggnaden har 
en viktig funktion både som markering av det tidigare sockencentrumet och rent upplevelsemäs-
sigt när man färdas längs med landsvägen. 

Sambandet mellan kyrka och prästgård
Prästgården ligger ett stenkast från kyrkan och visar på det äldre nära sambandet mellan kyrka och 
�������������"�W�����
��������~������	�	��	����������������		������������������������-
tressant sätt. Det öppna kulturlandskapet som omger byn och kyrkan skapar också ett tydligt visu-
ellt samband mellan kyrka och prästgård. 

Prästgårdens struktur och karaktär
Bebyggelsen är huvudsakligen uppförd under perioden 1780- 1880- tal och består av en huvud-
��		�������Z�	��������!�����������	������������������������������������		����"�#��������
sammanhållen och enhetligt gårdsmiljö både med avseende på struktur och byggnader.

Sockencentrat
Kring kyrkan växte med tiden fram ett sockencentrum med bl.a. skola, klockargård, ålderdoms-
hem och församlingshem. Det är idag en ganska svårläst miljö men bevarad bebyggelse tydliggör 
kyrkans centrala roll i det äldre samhället.  

Fornlämning



Herrgården
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Marieberg Herrgård uppfördes i början av 1700-talet. Huvudbyggnaden brann ner i slutet 
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Mariebergs herrgårdsmiljö Grödinge kyrkomiljö med prästgård och sockencentrum

W�	������	�������	��	��������	!��	���
�����	�����	&&**$������	%!���!�������	���	���	����	���	
��
����	����������	
���	��������	����	���������	���	���	���	�����	����
���������	���	�!�������	
����������	��	��	�������	�����	�	���������	�	��������	��	�����	�����������	Y����
������	�!�	����-
��	���	����	�������	���	��
��������	�	������	����	����	!���	
��	�����	���	��	������	&�**$���	
�!�����	!���	���	?��	���������	
���	��	!���	��	&�**$������	W��	����	���������	!�����-
���	��	�!���	
��	��	���������	�����!�����	���	�������	��	��������	����	��
�������$
���	����	�
���	���!������	

?��������	���	!���!�������	�������	?������	����	����	��������������	?������������	���	������	
���	�!�����	���	�����	����	����������	���	���
���	��	���������	�	����������	����	!����	������	
�����	������	�!�������	��
����	�����	�����$	���	������	%�������	��	��������	���������	
�����	�����	���	��	�����	����������	W��	����	�����
���	��	���	�����������	�����	���	�����	
&x**$�����	����	���	����	������������	��������<	����	�����	���	����	������	�������	�������	
�!�������������<	����	�����	���	���������	%�������	
��������	�����	��	�����	����	�!������	��-
��������	 �̀�	������	��	&q**$�����	���������	���	������	���	���	���	���	�	�����	����	W��	����-
�����	�����������	���
�����	��	&V'*$�����	���	���	������	������������	���	!����������	�!����-
der. 

=��	�����������	��
������	�	?������	����	������	��	�!	�������������	������	+��	������	��-
��������	
��������	�����	
���������	���	����
���	����<	
�������������	����	��������	����	
!����	"�	��	����	��[��	��������	������������	
���	���	����<	���������<	
�������������	
���	�������������	

?������	
���	����������	=���!�������	@����	�����	
i bild) uppfördes i slutet av 1700-talet. 
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Kulturhistoriska karaktärsdrag

Lång kontinuitet i bosättning och brukande
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Byarnas placering och omgivande öppna kulturlandskap
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Byarnas struktur och karaktär
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Norrga/Iselsta/Råby

Riktlinjer
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Vägen slingar sig genom ekonomibyggnaderna 
i Norrga Norrgård.
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Iselsta

Råby

Norrga

Ursprunglig by
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Faluröda fasader dominerar gårdsbebyggelsen. Ekonomibyggnad Norrga Södergård.

Välbevarad enkelstuga i 1 1/2 plan vid Norrga 
Södergård. 

Karta 2013

0 150 300 450

Fornlämning

;	�����������������!���������������������<]?��%����	��������"

����
������������
Fornborg



Norrga by

Från Norrga gamla by har 
man visuell kontakt med den 
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Norrga kvarn
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Vinkelbyggd ekonomibyggnad 
i gamla Norrga by

Boningshus från 1800-talet 
med välbevarad äldre karaktär.

Kvarnbyggnad från 1890-talet 
med tillbyggnad från 1930-talet. 

Välbevarad knuttimrad 
parstuga från tidigt 1800-tal.

Äldre timrat magasin

Timrad ekonomibyggnad med 
faluröda fasader, vita fönster 
och svarta dörrar.

Vy över det öppna kultur-
landskapet mellan Råby och 
Iselsta.

Iselsta

Välbevarad mangårdsbygg-
nad i Iselsta.

;�������
������������������!��������	��������		�������		���
������������������	�"�#���������������������������������
���"���	������		��������		�������������������
���	���
�������������	������������		����"�*�������������������
�����	������������
����	�������������������!������������-
�������
�����"��'�����	���!�����������	�����!��������������
?_YCJ�����������	���������;�������������������	����������-
��"�#������������������������	������		���������������
�
��������		�����������"

Tättliggande faluröda ekonomi-
byggnader karaktäriserar 
bebyggelsen i Iselsta By.

Enkelstuga i två plan uppförd 
under början av 1700-talet.

Vy över det öppna kulturlandskapet mellan Råby och Iselsta.W��	�����	��������������	���	�����������	������	�!����	���	��	���!�����	��������	��	��	
viktig för upplevelsen av miljön.

Norrga gamla by

Norrga kvarn

Iselsta klungby

Råby gamla by
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Näs by representerar en äldre, oskiftad, bystruktur med bevarade gårdar från perioden före laga 
skifte. Gårdarna ligger samlade i en klunga och omges av ett öppet kulturlandskap. Det är en ål-
derdomlig miljö med mangårdar, backstugor och ekonomibyggnader från 1700- och 1800-tal, en 
bibehållen bygata och ett kulturlandskap med rötter i 1600-talet.  Ett litet gravfält på en åkerholme 
indikerar att området sannolikt var bebyggt redan under yngre järnålder. 

Näs by

Riktlinjer

�� Det omgivande kulturlandskapets öppna karaktär med jordbruks- och betesmark beva-
ras. Ett fortsatt brukande av marken prioriteras. 

�� Den ålderdomliga vägen som leder genom byn bibehålls. 
�� Klungbystrukturen med tätt liggande gårdar och ett stort antal bevarade byggnader 

från 1700- och 1800-talet respekteras. 
�� ^�������		������������"�]�&���	����������		������������������	����������!���-

der, tak, fönster, fönsteromfattningar m.m. bibehålls. Eventuell tilläggsisolering görs 
�����	�"�+�����		����������������������	��������&���	�����		�������
��������
���������������������������"�>������������������������
������������������������&���	�
bebyggelse. Bebyggelsens enhetliga karaktär respekteras. 

Välbevarad äldre gårdsbebyggelse med tim-
rade ekonomibyggnader. Samtliga byggnader 
i byn har en enhetlig faluröd kulör.

Det öppna kulturlandskapet är en viktig del 
av kulturmiljön.

Kulturhistoriska karaktärsdrag

Förhållandet mellan bybebyggelsen och närliggande kulturlandskap
Delar av den f.d. jordbruksmarken har successivt kompletterats med bebyggelse men det närlig-
gande kulturlandskapet kring byn har huvudsakligen bibehållit en öppen karaktär.  Strukturen 
med klungbyn som omges av jordbruksmark är därför fortfarande avläsbar och ger en bild av 
förhållandet mellan by och inägomark före genomförandet av laga skifte.

Bybebyggelsens välbevarade äldre struktur och karaktär
Bebyggelsen består av tre äldre gårdar och några backstugor. Miljön omfattar ett 20-tal äldre 
byggnader från huvudsakligen 1700- och 1800-tal. Den oskiftade byn har en väl bevarad karak-
tär både när det gäller struktur och byggnader, med panelklädda boningshus och timrade ekono-
mibyggnader som är målade i enhetlig faluröd kulör.
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Näs by präglas av en ålderdomlig karaktär. Här några bevarade enkelstugor från 1800-talet 
som ligger längs med vägen som slingrar sig genom gårdsbebyggelsen.

Karta 2013

Områdesgräns

Gravfält från järnåldern

Allékantad vägsträcka

Näs by

Fornlämning

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB15).



Utifrån det äldsta historiska kartmaterialet 
vet vi att byn på 1630-talet bestod av två 
gårdar och därefter kan vi med stöd av kar-
tor följa hur kulturlandskap och bebyggelse 
utvecklas från slutet av 1700-talet och fram 
till idag.  Perioden fram till 1860-tal präglas 
framförallt av två fenomen: genomförande 
av två skiften - storskifte 1785 och laga skifte 
1861 - samt en omfattande nyodling på tidi-
gare betesmark och ängar i byns utmarker 
(se t ex Björndammen/Fosäng). I vanliga fall 
�������	����	��
���	���	��������	�!������	��	
från byn och den äldre bystrukturen med tätt 
liggande gårdar löstes upp. I Näs by, som år 
&V�x	��
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två mindre gårdar ut medan de tre större blev 
kvar i byn. Den ursprungliga bystrukturen 
���	���
��	��������	���	����	�!�������	
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idag. Byn Näs representerar därmed en äldre 
bystruktur med bevarade gårdar och byggna-
der från perioden före laga skifte. 

1861

1906 1951

1785

Äldre byggnader
Nya byggnader

Ekonomibyggnader från lite olika perioder.

Bostadshus med två sammanbyggda parstugor från 1700-talet.

Flera byggnader har synliga timmerkonstruktioner vilket bidrar till byns ålderdomliga karaktär.

Under senare decennier har en mängd min-
dre byggnader uppförts inom byn men den 
äldre strukturen och karaktären är fortfaran-
de tydligt avläsbar.

2013



Snäckstavik är en gårdsmiljö från 1800/1900-tal i ett fornlämningsrikt kulturlandskap som tillsam-
mans med övergivna by/gårdstomter och bevarad torpbebyggelse speglar en för Grödinge socken 
karaktäristisk utveckling. I områdets västra del ligger en av Grödinges två bronsåldersmiljöer med 
gravrösen och hällristningar. 

Snäckstavik

Allékantat vägavsnitt markerar läget för nu-
varande Snäcksta gård.

Snäckstavik enorma ekonomibyggnader vittnar 
om egendomens storlek och betydelse under 
tidigt 1900-talet. Dess stora volymer manifes-
terar sig i landskapet på ett tydligt sätt. 

Karta 2013

Riktlinjer

�� Bronsålderslämningar och järnåldersgravfält skyddas från 
närgången bebyggelse eller andra ingrepp i miljön.

�� Kulturlandskapets öppna karaktär med böljande åkerfält som 
inramas av skogsklädda bergskullar bevaras. Ett fortsatt bru-
kande av åkermarken prioriteras. 

�� Alléen längs med vägen bevaras.
�� ^�������		������������"�]�&���	����������		������������

såsom grundmurar, fasader, tak, fönster, fönsteromfattningar 
m.m. bibehålls. Nya byggnader placeras i anslutning till be-
&���	�����		������������������������		����������������
sig i kulturlandskapet på ett varsamt sätt. Skala, volym, mate-
rial och kulörer anpassas till landskapsbilden.
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Bronsålderslämning
Gravfält från järnåldern

Torp
Övergiven by/gårdstomt

Allékantad vägsträcka
Områdesgräns

En gång i tiden var detta ett sjölandskap där nuvarande åkerholmar ingick som öar. Med tiden 
sjönk vattnet undan och på de upphöjda partierna uppfördes bosättningar och gravfält. 

Kulturhistoriska karaktärsdrag

Lång kontinuitet i bosättning och brukande
Fornlämningar, byggnader och kulturlandskap spänner över perioden bronsålder till 1900-tal. 
Bronsålderslämningar vittnar om att området nyttjades redan under 1000-talet f.Kr. Järnålders-
gravfälten visar på en allt mer bofast befolkning under perioden 500 f.Kr. till 1000 e.Kr. Un-
der medeltiden etableras två byar inom området: Brötsta och Bullsta. På 1600-talet får Brötsta 
säterirättigheter. Namnet Brötsta ersätts med Snäckstavik och en ny huvudbyggnad uppförs nere 
vid vattnet. Med tiden överges både Bullsta by och Snäckstavik huvudbyggnad. Ett antal torp 
uppförs och på Brötsta bytomt byggs en förvaltarbostad. 

Det öppna och sparsamt bebyggda jordbrukslandskapet
Snäckstavik är en av Grödinges större egendomar och området präglas av ett storskaligt indu-
strialiserat jordbrukslandskap med stora sammanhängande åkermarker som omges av skogkläd-
������	�������"�;���������������������&���������������������������������������	���������"�
Utöver gårdsbebyggelse och torp är området sparsamt bebyggt. 

Delvis bevarad torpstruktur
;���������������������&�����������������������"�"���������	��!���?|CCJ�����"�#����������������
äldre jordbrukssystem och utgör en viktig länk till områdets historiska utveckling.

Karta 2013

Fornlämning

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB14 Grödinge socken).



Ekonomiska kartan 1951, Rikets allmänna kartverks arkiv.

Häradsekonomiska kartan 1901-1906, Rikets allmänna kartverks arkiv.
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som vi kan följa gårdens utveckling. På en karta från 1906 har både Bullsta by och Snäckstavik 
Säteribyggnad försvunnit. Markerna har slagits ihop till en större egendom, gårdsbebyggelsen har 
�!����	�������	����	�!�	��������	������������	����	���	���	�����	����	���	���
�����	��������!����-
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I öster har även ett skolhus uppförts. 50 år senare är huvuddragen i bebyggelsestrukturen densam-
ma, förutom att några av torpen har försvunnit och att den äldre ekonomigården rivits och ersatts 
av en ny stor ekonomibyggnad i ett nytt läge invid landsvägen. Sedan 1950-talet har väldigt lite 
hänt och dagens miljö är i princip densamma som för 60 år sedan.

1906 1951 1313130101012022201

Åker
Äng
Skog

Åker
Äng
Skog

Ortofoto 2009, Botkyrka kommun.
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säterirättigheter och det mer storslagna namnet Snäckstavik infördes för egendomen. På kartan över Bull-
���	�!	@����C	����	?�������	?���������	����	�����	��������	��������	�����	&V**$�����	��	?��������	���	
ingå i Säteriet Mariebergs omfattande godskomplex och genom sammanslagning med Bullsta by bildades så 
småningom en större sammanhängande egendom med huvudgårdsdrift. I praktiken innebar detta att under-
lydande gårdsjord slogs samman med huvudgården och att gårdsdriften lades över på en anställd förvaltare. 
Samtidigt sades frälseböndernas arrenden upp och jordbruksdriften sköttes istället av torpare och heltidsan-
ställda statare. I samband med denna process degraderades sannolikt Bullstagårdarna till torp och så små-
ningom försvann byn helt. Även säteribyggnaden förlorade sin funktion och istället blev förvaltarens bostad 
mangård för Snäckstavik.

Bullsta 1-2, 
���������	��
�������	&VZ'<
Lantmäteriverkets arkiv.
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Uttran representerar villabyggandet under 1910-2010-talet. Området började bebyggas i samband 
med att en ny järnvägsstation öppnade i området 1908 och har sedan successivt utvecklats under 
åren. Resultatet är en brokig blandning av stilar, former och volymer. Tillsammans ger de en bild 
av de olika arkitektoniska ideal och samhällsmässiga förutsättningar som präglat villabyggandet 
och dess utformning under de senaste 100 åren. 

Uttran villaområde Kulturhistoriska karaktärsdrag

1900 - 1940-talets terränganpassade stadsplanering och nationalromantiska arkitektur
Karaktäristiskt för de äldre delarna av området är den terränganpassade strukturen med oregel-
bundet svängda gator, bevarade naturpartier, bibehållen vegetation och stora tomter. Husen är 
fritt placerade på tomten, vanligtvis på höjdpartier och omges av lummiga trädgårdar. Formsprå-
ket är inspirerat av den inhemska allmogekulturen med träpaneler och snidade detaljer.

1920-talets planering och klassicistiska arkitektur
Karakteristiskt för dessa delar är en struktur med raka gator, plan mark och regelbundet utforma-
de tomter. Husen är placerade i linje en bit in från gatulinjen. Formspråket präglas av en enkel 
och stram arkitektur med rena volymer, symmetriska fasader och klassicistiska motiv. 

1930- 40-talets funktionalism och folkhemsarkitektur
Formspråket under 1930-talet karaktäriseras av en enkel och stram arkitektur, med rektangulära 
���������������!���������
�Z�������������"�����	��!����������������������������������������
�
��������������������������"�q����?@�CJ������&���!������������������!�����	���������������-
ning, med enkla regelbundet uppbyggda fasader.

1950-talets villaarkitektur
Formspråket under 1950-talet karaktäriseras av en lust att experimentera och ompröva traditio-
nella föreställningar om villans utformning. Friare planformer, uppbrutna byggnadsvolymer och 
blandade fasadmaterial blir vanligt. Användning av tegel som fasadmaterial ökar. Karaktäristiskt 
för perioden är stora perspektivfönster, franska balkonger i smidesjärn och entrédörrar i ek eller 
teak.

1960-70-talets formspråk
Formspråket under denna period karaktäriseras av rationalitet och stramhet där funkisens enkla 
���!��������������������?@YCJ������������!���Z���������������������!�������"�'��������������
gruppbyggda områden med regelbundet placerade och enhetligt utformade villor på små tomter.

Villor med bevarad tidstypisk karaktär perioden 1900-1970-tal. 
Välbevarade helhetsmiljöer markerade med linje och fyllning. 
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Riktlinjer

�� Grundstrukturen i gatunät och tomtindelning respekteras.
�� �������������������������	��	���������������"�^���	���!����������������!���
�-

vudbyggnadens karaktärsdrag. Fasader, tak, fönster, entépartier och balkonger ges en 
tidstypisk utforming. Tillbyggnader underordnas huvudbyggnaden och ges en pla-
cering, höjd, volym och uformning som anpassas till den ursprungliga byggnadens 
karaktär. 

�� Nya byggnader inordnas i miljön på ett medvetet sätt. Skala och proportioner anpas-
sas till närliggande villors karaktär. Gestaltningsmässigt eftersträvas ett individuellt 
uttryck i nutida formspråk. Omfattande utfyllnader, stödmurar och hårdgjorda ytor 
undviks. 

�� Komplementbyggnader placeras så att gatubildens helhetsverkan med friliggande hus 
på uppvuxna trädgårdstomter bibehålls. Höjd, volym och utförande underordnas och 
anpassas till huvudbyggnadens karaktär.0 mmmm00 mm
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1 Brant sadeltak
2 Småskalig takkupa
3 Faluröd träfasad med liggande panel
4 Småspröjsade fönster med vita foder
5 Vitmålade vindskivor och hörnknutar
6 Naturstensgrund
7 Senare tillbyggnad som anpassats till 
   ursprungsbyggnadens karaktär

Tidstypiska byggnadsdetaljer: Nationalromantik 1900 -1910-tal
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Tidstypiska byggnadsdetaljer: Jugend 1900 - 1910-tal
1 Mansardtak med valmat övre takfall 
2 Inklädd takfot
3 Frontespis med mjuka, svängda former
4 Slätpustad fasad i ljus, gul kulör
5 Tvåluftsfönster med småspröjsad övre 
del
6 Markerat entréparti med slätpustade 
räcken
7 Ytterdörr med spröjsad glasning
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Tidstypiska byggnadsdetaljer: Funktionalism 1930-1940-tal

2

1

3

4

5

1 Flackt sadeltak med smala vindskivor
2 Vit slätpustad fasad
3 Tvåluftsfönster utan spröjs och fönsterfoder
4 Runt fönster
5 Enkelt rakt entrétak

Tidstypiska byggnadsdetaljer: 1950-tal
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1 Flackt sadeltak med utskjutande takfot
2 Gul tegelfasad
3 Snedställt burspråk
4 Tvåluftsfönster utan spröjs och fönster-
foder
5 Fönsterfoder i tegel
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1 Flackt sadeltak med svarta betongpannor
2 Fasad med blandade material: vit puts,        
   rött tegel och stående träpanel
3 Indraget fasadparti
4 Utskjutande balkong i mörklaserat trä
5 Inbyggt garage i markplan
6 Helglasade perpektivfönster med väd-
ringslucka

3

Tidstypiska byggnadsdetaljer: 1970-tal
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1Taksarg med liggande panel 
2 Fasad i vitt mexitegel
3 Indraget fasadparti
4 Indragen balkong med liggande träräcke
5 Helglasade perspektivfönster utan foder

Tidstypiska byggnadsdetaljer: 1960-tal
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Älvesta

Ekonomigården ligger ner mot vattnet. Den består av tre byggnader målade i samma kulör som 
herrgårdsbyggnaderna.

Riktlinjer

•	 Bronsålderslämningar	och	järnåldersgravfält	skyddas	från	
närgången	bebyggelse	eller	andra	ingrepp	i	miljön.

•	 Kulturlandskapets	karaktär	med	Göta	landsväg	och	gamla	
ekar	bevaras.

•	 Herrgårdsstrukturen	med	allekantad	infart	och	huvudbyggnad	
som	flankeras	av	två	flygelbyggnader	bevaras.

•	 Äldre	byggnader	bevaras.	Befintliga	äldre	byggnadsdetaljer	
såsom	grundmurar,	socklar,	fasadpaneler,	knutlådor,	fönster,	
trappor	m.m.	bibehålls.	

Kulturhistoriska karaktärsdrag

Lång kontinuitet i bosättning och brukande
Fornlämningar, kulturlandskap och byggnader spänner över en lång period. Redan 
under förhistorisk tid fanns här två gårdar, Nibble och en föregångare till Älvesta. Detta 
kan man se genom gravfältens placering i landskapet. Under 1600-talet slogs de två 
byarna ihop och Älvesta säteri bildades. Gården vid byn Nibble övergavs successivt och 
blev ödegård. Troligtvis fick Älvesta gård sin nuvarande placering invid vattnet i sam-
band med säteribildningen. 

Kulturlandskapets öppna obebyggda karaktär
Älvesta	omges	fortfarande	av	ett	obebyggt	öppet	kulturlandskap.	Det	är	ett	storskaligt	
jordbrukslandskap	med	stora	sammanhängande	åkermarker	som	omges	av	skogsklädda	
bergskullar.	

Välbevarad 1700-talsherrgård
Herrgården med huvudbyggnad och två flyglar uppfördes på 1730-talet. Det är en väl-
bevarad småskalig herrgård med bibehållen struktur och med en ståndsmässig allékan-
tad infart.

Älvesta	representerar	en	väl	bevarad	herrgårdsmiljö	från	1700-talet	med	bibehållen	grundstruktur	
i	bebyggelse	och	kulturlandskap.	Gården	ligger	i	ett	fornlämningsrikt	kulturlandskap	med	fornbor-
gar,	gravfält	och	en	övergiven	bytomt.	Tillsammans	representerar	bebyggelse,	kulturlandskap	och	
fornlämningar	områdets	stegvisa	utveckling	från	järnålder	och	fram	till	idag.	

Huvudbyggnad från 1730-talet. Det är en småskalig herrgård med symmetriskt uppbyggda fasa-
der, betonat mittparti och markerade hörn. 

Fornborg
Förhistoriskt gravfält

Nibble övergivna bytomt

Allékantad vägsträcka
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Områdesgräns

Ingår	i	riksintresse	för	kulturmiljövården	(AB16	Salem	och	Botkyrka	socknar).
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Älvesta

Ekonomigården ligger ner mot vattnet. Den består av tre byggnader målade i samma kulör som 
herrgårdsbyggnaderna.

Riktlinjer

• Bronsålderslämningar och järnåldersgravfält skyddas från 
närgången bebyggelse eller andra ingrepp i miljön.

• Kulturlandskapets karaktär med Göta landsväg och gamla 
ekar bevaras.

• Herrgårdsstrukturen med allekantad infart och huvudbyggnad 
som  av två  bevaras.

• Äldre byggnader bevaras.  äldre byggnadsdetaljer 
såsom grundmurar, socklar, fasadpaneler, knutlådor, fönster, 
trappor mm bibehålls. 

Kulturhistoriska karaktärsdrag

Lång kontinuitet i bosättning och brukande
Fornlämningar, kulturlandskap och byggnader spänner över en lång period. Redan 
under förhistorisk tid fanns här två gårdar, Nibble och en föregångare till Älvesta. Detta 
kan man se genom gravfältens placering i landskapet. Under 1600-talet slogs de två 
byarna ihop och Älvesta säteri bildades. Gården vid byn Nibble övergavs successivt och 

-
band med säteribildningen. 

Kulturlandskapets öppna obebyggda karaktär
Älvesta omges fortfarande av ett obebyggt öppet kulturlandskap. Det är ett storskaligt 
jordbrukslandskap med stora sammanhängande åkermarker som omges av skogsklädda 
bergskullar. 

Välbevarad 1700-talsherrgård
-

bevarad småskalig herrgård med bibehållen struktur och med en ståndsmässig allékan-
tad infart.

Älvesta representerar en väl bevarad herrgårdsmiljö från 1700-talet med bibehållen grundstruktur i 
bebyggelse och kulturlandskap. Gården ligger i ett fornlämningsrikt kulturlandskap med fornbor-
gar, gravfält och en övergiven bytomt. Tillsammans representerar bebyggelse, kulturlandskap och 
fornlämningar områdets stegvisa utveckling från järnålder och fram till idag. 

Huvudbyggnad från 1730-talet. Det är en småskalig herrgård med symmetriskt uppbyggda fasa-
der, betonat mittparti och markerade hörn. 

Fornborg
Förhistoriskt gravfält

Nibble övergivna bytomt

Allékantad vägsträcka

0 150 300 450 600 m

Områdesgräns

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB16 Salem och Botkyrka socknar).
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I flygelbyggnaderna är den timrade konstruktionen synlig i fasaden. Ursprungligen flankerades 
herrgården av fyra flyglar men sedan 1910-talet finns endast dessa två kvar. Det är två välbevarade 
byggnader, sannolikt från 1700-talet, med bibehållen äldre karaktär.

0 150 300 450 600 m

Ortofoto 2009, Botkyrka kommun.
Gårdsstrukturen har, trots vissa förändringar, bibehållit flera äldre drag: en axial grund-
struktur där den allékantade infarten har sin symmetriska motsvarighet i trädgårdsaxeln 
huvudlinje, en ståndsmässig rumsbildning framför huvudentrén där huvudbyggnaden 
flankeras av två flyglar och ett flertal byggnader med bevarad äldre karaktär.

1951

Gårdsplanen framför huvudbyggnaden definieras av huvudbyggnaden och två bevarade 
flygelbyggnader. 

Det öppna kulturlandskapet med böljande åkermarker som omges av skogsbevuxna bergskullar 
är en viktig del av kulturmiljön. På kullen i mitten ligger ett stort gravfält från järnåldern samt 
Nibble övergivna bytomt. 
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