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UPPDRAG, SYFTE & METOD

Denna kulturmiljöutredning är en förutsättningslös 
förundersökning inför planarbete. Förundersök-
ningen specificerar vilka kulturhistoriska värden 
som finns inom området samt vilken historia och 
berättelse som området representerar. Som en del 
av metoden för den kulturhistoriska värderingen 
ingår en avgränsning av vilket kulturhistoriskt 
sammanhang och vilken historia miljön berättar. 
Avgränsningen i tid är därför en del av utredningen 
och analysen av kulturmiljön.
 
Förundersökningen tar inte ställning till något en-
skilt förslag till förändring eller bevarande, 
utan den har avgränsats så att den identifierar 
förutsättningar, kulturhistoriska värden och 
förslag på råd och riktlinjer. Dessa ska bidra till att 
främja en fortsatt möjlighet till läsbarhet av den 
kulturhistoriskt intressanta miljön i samband med 
utveckling av området.

Den kulturhistoriska utredningen och värde-
ringen genomförs enligt Riksantikvarieämbe-
tets Plattform för värdering och urval, Värde-
ringen görs i tre steg. 

I det första steget avgränsas en berättelse, den-
na utgörs av en tids- eller processkontext eller 
en blandning av dessa båda. I det andra steget 
identifieras vilka uttryck som är bärande och 
möjliggör att berättelsen är utläsbar. I detta 
steg ingår även en bedömning i vilken grad 
miljön återspeglar berättelsen och hur relevant 
berättelsen är. I det tredje steget bedöms det 
kulturhistoriska värdet utifrån lagstiftningens 
begrepp.

Uppdraget
WSP har av NREP fått i uppdrag att utreda de 
kulturhistoriska värdena kring Tuna torg i Tum-
ba med centrumbebyggelse. Detta i samband med 
framtagande av ny detaljplan för förtätning inom 
befintligt bostadsområde med ytterligare bostäder 
och service. 

Kulturmiljöutredningen redogör för förutsättning-
ar ur kulturmiljösynpunkt för förändring i områ-
det. Utredningen innefattar en värdebeskrivning, 
en beskrivning av befintlig bebyggelse avseende 
områdets bärande karaktärsdrag, behov och käns-
lighet. Rapporten ska fungera som ett vägledande 
underlag vid kommande ärenden i området. Förun-
dersökningen ska ge en sammanfattande beskriv-
ning av planområdets kulturhistoriska utveckling 
och värden. 

Med förundersökningen som grund kan i senare 
skede en konsekvensbedömning av aktuellt förslag 
på detaljplan genomföras. 

Källor och litteratur

Som underlag för rapporten har arkivmaterial 
från Botkyrka kommun använts i form av äldre 
detaljplaner och kartor. Som referenslitteratur 
har bland annat Att bygga ett land av C Caldenby, 
kultumiljöprogram för Botkyrka kommun från 2014 
respektive 1989, samt Tumba 2000, fördjupning av 
riksintresse utgivet av lst Stockholms län använts. 
Historiska bilder är från Botkyrkas hembygdsgille 
och Botkyrkabyggens arkiv. Övrigt bildmaterial är 
framtaget av WSP.
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UTREDNINGSOMRÅDE & AVGRÄNSNING

Tuna torg ligger i de centrala delarna av Tumba i 
Botkyrka kommun. Planområdet omfattar fastighe-
terna Kyrkoherden 1 samt Tumba 7:206 i stadsdelen 
Tuna. 

Utredningsområdet avgränsas till hela stadsde-
len Tuna med särskilt fokus på planområdet som 

innefattar torg, centrumbyggnader och parkering. 
Planområdet avgränsas i väster av Tunavägen och 
i söder av Prästgårdsvägen. Nära föreslaget plan-
område finns Tumba pappersbruk som är utpekat 
riksintresse för kulturmiljövården. Detta behandlas 
i utredningen. 
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Tuna representerar en avgränsad tidskontext 
som berättar om stadsplaneideal under en särskilt 
intressant period vid skiftet 1950- och 1960-
tal, precis före miljonprogrammets byggande. 
Bostadsområdet uppvisar helhetsmiljö med 
typseparerad bostadsbebyggelse av flerbostadshus 
i park och låg centrumanläggning med torgyta 
typiskt för tiden. Tuna visar på flera av de bärande 
principerna för tidens stads- och bostadsplanering. 
Inom och omkring utredningsområdet finns höga 
kulturhistoriska värden som tillsammans bedöms 
motsvara ett särskilt värdefullt bebyggelseområde i 
plan och bygglagens mening enligt 8 kap 13 § PBL.

Presentation av miljön
Tuna är en centralt belägen stadsdel i Tumba. 
Bostadsområdet angränsar i väster till jordbruk-
smark och bruksmiljön Tumba bruk. Bostadsom-
rådet uppvisar typseparerad bostadsbebyggelse 
av flerbostadshus och centrumanläggning med 
torgyta som planerades under slutet av 1950-talet. 
Området binds samman av en stor park som bebyg-
gelsen är placerad i. Bebyggelsen har arkitektonis-
ka kvaliteter och är väl anpassad till terrängen. De 
välproportionerade punkthusen är placerade intill 
den skogsbeklädda moränhöjden i norr och skapar 
en repetitiv och skulptural estetik i landskapet. De 
trevånings lamellhusen vänder sig in mot sepa-
rata gårdar på den flacka före detta åkermarken 
nedanför och säkerställer genom sin volymverkan 
punkthusens synlighet i det större landskapsrum-
met. Området är  planerat efter trafiksepareringens 
principer och biltrafiken leds utanför lamellhusens 
stora innergårdar till avskilda parkeringsplatser. 

Tuna är en välbevarad miljö som uppförts under 
en avgränsad tid med gemensam planering för hela 
området och representerar en tydlig tidskontext. 
Tuna har i huvudsak kvar sin ursprungliga ge-
staltning och planering utifrån den ursprungliga 
detaljplanen. Detta gör Tuna känsligt för större 
strukturella förändringar då detta skulle försvåra 
läsbarheten av miljön. Miljön bedöms vara känslig 
för rivning av byggnader. Området bedöms också 
känsligt för tillägg som inte utförs med hänsyn till 
miljöns befintliga karaktärsdrag och planeringside-
al. 

Tuna bedöms ha viss potential för nybyggnation 
och tillägg förutsatt att det sker på ett sätt som 
säkerställer att kvaliteterna och områdets läsbar-
het bibehålls för att dess kulturhistoriska värde ska 
bestå. Torget bedöms ha potential till förändring. 
Det är idag mycket sparsamt gestaltat till synes 
utan tydlig arkitektonisk tanke och underhållet 
eftersatt. 

SAMMANFATTNING

Tumba pappersbruk etablerades under 1700-talet 
och lade tillsammans med Alfa Lavals industrieta-
blering, med gjuteri intill det stora jordbruket på 
Hamra gård under följande sekel, grunden för ett 
litet stationssamhälle i Tumba. Järnvägen drogs 
förbi Tumba redan på 1860-talet. En trädgårdsstad 
med småhus började växa fram främst söder om 
järnvägsspåren med centrum och järnvägsstation 
intill. 

Tunaområdet planerades under slutet av 1950-ta-
let och byggdes under början av 1960-talet av det 
kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen. Runt 
om i landet var det vanligen det offentliga och 
kommunerna som tog initiativ till byggande av 
nya bostäder och stadsdelar. De nya bostäderna 
som uppfördes skulle vara moderna, ljusa, prak-
tiska och anpassade efter den moderna familjen. 
Hög standard och närhet till service präglade hela 
stadsbyggandet, detta genomsyrade i regel även 
utemiljöerna där rekreation och möjlighet till lek 
och umgänge utomhus prioriterades. Tuna är en 
god representant för denna utveckling. Bebyggels-
en speglar en period då Tumba blev en pendlingsort 
intill Stockholm och arbetstillfällen kunde finnas på 
annat håll än i lokalorten. 

Den bärande berättelsen

Kulturhistoriskt värde

Känslighet och potential
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 Fruktträd planerade intill punkthusen

Tuna torg från söder. Stark kontrast mellan låg centrumbygg-
nad och höga bostadshus. Skogsridån är närvarande i miljön. 
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1
Att vårda, stärka 
& utveckla  
kulturmiljön

Nationella kulturmiljömål
Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer 
som bevaras, används och utvecklas.
Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet 
att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam 
källa till kunskap, bildning och upplevelser.
En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär 
att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen
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UTTRYCK, EGENSKAPER & SÄRDRAG

Beskrivning av landskapsrum
Tumba ligger i en dalgång som ramas in av höga 
skogsbeklädda höjder och klippformationer som 
delvis bildar ett dramatiskt landskap. Den äldre 
bebyggelsen klättrar på de lägre höjderna medan 
bebyggelse från 1900-talets andra hälft tagit klivet 
ner på den flacka före detta jordbruksslätten. Be-
byggelsen angränsar till jordbruksmark både i öster 
och väster.

Grönstruktur
Stadsdelen är tidstypiskt planerad i och kring en 
större park som binder samman området. Parken 
är tänkt som den huvudsakliga vistelsemiljön. Ett 
impediment med skogsmark angränsar i norr. 
Organsikt formade gångstråk möjliggör smidig 
rörelse inom och genom området för de boende och 
förbipasserande. Större öppna gräsytor erbjuder 
möjlighet till lek och sport. De platser med mer 
sammanhängande hårdgjord mark är tillfartsvägar 
och parkeringsytor. Stadsdelen är planerad för att 
präglas av stad i park, snarare än av park i stad. 
Vid parkeringar och längs med Prästgårdsvägen är 
trädrader planerade, främst oxel.

Trafikseparering
Området uppvisar en tidig form av trafiksepare-
ring som inte möjliggör genomfartstrafik. Bilar och 
motordrivna fordon trycks bort från bostadskvarte-
ren och parkerna och hänvisas till trafikleder runt 
området. Parkeringarna är i huvudsak samlade i 
ytor i områdets utkant, men leds in i parken genom 
säckgator till parkeringsplatser framför punkthu-
sen.

Blandad men ordnad skala
Flera olika våningshöjder och volymer förekommer 
i området, lamellhus på rad som trappas ner i slutt-
ningen åt söder, niovåningars punkthus såväl som 
lamellhus i tre våningar kring intima gårdar samt 
en låg centrumanläggning. Byggnadsvolymerna är 
tydligt ordnade efter höjd.

Rumsligheter
Grönskan i området skapar gröna rumsligheter med 
en växelverkan av öppna gröna ytor och trädridå. 
Bebyggelsens placering i landskapet skapar även 
den rumsligheter och en växelverkan mellan vad 
som upplevs som offentliga grönmiljöer och mer 
halvprivata gröna gårdar.

Enhetlig men varierad gestaltning
I området förekommer förutom en varierad skala 
och volymverkan även stor variation i fasadmateri-
al och annan gestaltning. Bland flerfamiljshusen ses 
tydliga grupperingar där tegel förekommer på de 
lägre volymerna i kombination med puts och puts 
dominerar de höga punkthusen. De lägre lamell-
husen i söder är tilläggsisolerade och har en del 
fönster och portar bytta under 1990-talet. 
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 Punkthusens skulturala och repetetaiva estetik är väl synlig i landskapet.

 Tunavägen utgör ett grönt gaturum starkt präglad av anslutande park.
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Planstruktur

• Strukturellt organiserad bebyggelse gruppvis 
placerad efter byggnadstyp skapar mindre del-
områden och förenklar orientering inom stads-
delen. 

• Byggnaderna är placerade i park som binder 
samman helhetsmiljön med gräsyta intill fasad. 
Tunavägen starkt präglad av öppen byggnads-
struktur med park.

• Centrumbildning med lokalservice med torg 
och byggnadskroppar om en våning. Torget ut-
gör punkten där de olika byggnadstyperna möts 
och närhet till kyrkan. 

• Den upprepande gestaltningen av punkthusens 
placering i terrängen. Bebyggelsen är placerad 
med anpassning efter den naturliga topografin. 

• Trafikseparering med inmatningsgator (säckga-
ta) som ansluter till parkeringsplatser.

• Intima innergårdar med släpp mellan bygg-
nadskropparna ger viss möjlighet till genomfart 
för fotgängare. 

• Bebyggelsen är indragen från prästgårdsvägen 
med trädrad. 
 

Värdebärande karaktärsdrag

Bebyggelsens gestaltning

1. Centrumbyggnader om en våning med fasa-
der i tegel, skärmtak i kopparplåt och träpanel. 
Uppglasad butiksfront med fönsterbågar och 
dörrar i metall samt sockel klädd i mösrkt kakel 
är ursprunglig.

2. Torgbildning med hårdgjord markyta.

3. Möte mellan olika fasadmaterial så som puts 
tegel i lamellhusens utformning.

4. Förskjutningen i lamellhusens byggnadskroppar 
bryter upp volymerna som uppfattas som något 
mindre tack vare detta. 

5. Punkthusens utformning i ljus puts med indrag 
i fasad och neddragen takplåt i koppar.  Stram 
modernistisk gestaltning med regelbundet pla-
cerade fönster.

6. Helt och delvis indragna balkonger i fasadliv. 
Balkonger är placerade i fasad mot gården, och 
på punkthusen på sidorna. Släta och strama 
fasader vänds mot gaturummet och omgivande 
park.

1

4

1
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KULTURHISTORISK 
VÄRDERING 
Tuna bostadsområde
Tuna representerar en avgränsad tidskontext 
som berättar om stadsplaneideal under en särskilt 
intressant period vid skiftet 1950- och 1960-
tal, precis före miljonprogrammets byggande. 
Bostadsområdet uppvisar helhetsmiljö med 
typseparerad bostadsbebyggelse av flerbostadshus i 
park och låg centrumanläggning med torgyta. Tuna 
visar på flera av de bärande principerna för tidens 
stads och bostadsplanering.

Bebyggelsen har arkitektoniska kvaliteter och är 
väl anpassad till terrängen. De välproportionerade 
punkthusen är placerade intill berget och 
skapar en repetitiv och skulptural estetik i 
landskapet med mycket välbevarad ursprunglig 
karaktär och materialverkan. Bebyggelsen 
skapar variation och erbjuder närhet till 
naturen. Trevåningslamellhusen vänder sig in 
mot separata gårdar på den flacka före detta 
åkermarken nedanför och säkerställer genom sin 
volymverkan punkthusens synlighet i det större 
landskapsrummet. Dessa har tidstypiska gavlar av 
tegel, men har tilläggsisolerats i de putsade delarna 
och fått en ny färgsättning. 

Ur ett nationellt och regionalt perspektiv bedöms 
relevansen av Tuna relativt låg, detta då det 
särskilt i Stockholmsområdet finns andra exempel 
från tiden än mer välgestaltade och välbevarade. 
Ur ett lokalt perspektiv bedöms däremot den 
kulturhistoriska relevansen vara hög. Tunas 
planstruktur är intakt och oförändrad sedan 
uppförandet av området. Ursprunglig detaljplan 
visar att området i sin helhet byggts ut i enlighet 
med planen. 

Övergripande är de gestaltningsmässiga dragen 
än idag tydligt avläsbara såsom planstruktur med 
trafikseparering, volymverkan och materialval. 
Lamellhusen är delvis förändrade i fasaduttryck. 
Helheten är komplett och erbjuder god 
möjlighet för förståelse för sin tids bostads- och 
planeringsideal.  

Att värdera modernismen
 
I värderingen  av modernismens miljöer ställs 
särskilda krav på metod och kriterier. 1900-talet 
var en omvälvande tid med många, tydliga och 
stora berättelser.  

Av det befintliga byggnadsbeståndet i Sve-
rige utgörs den stora massan av byggnader 
uppförda under 1900-talet, särskilt från efter-
krigstiden och framåt. På så vis finns det gott 
om bebyggda kulturmiljöer som representerar 
denna tid. Att modernismens miljöer är så 
unga och oftast uppförts med hög kvalitet i 
materialval och byggtekniker samt att  
bostäderna varit funktionella, har medfört att 
det finns många miljöer som är relativt väl- 
bevarade. 

Dock har de kraftiga reaktionerna mot ef-
terkrigstidens arkitektur och ideal inneburit 
att flera miljöer i olika grad, såväl medvetet 
som omedvetet, hanterats ovarsamt och/eller 
förvanskats. I den kulturhistoriska värderingen 
av modernismens miljöer bör därför helheten, 
det vill säga hur komplett och bevarad miljön 
är, viktas särskilt tungt. Detta för att identifiera 
de miljöer som har så höga värden och på 
ett särskilt tydligt sätt möjliggör för framtiden 
att avläsa berättelsen om den svenska 
efterkrigstiden och dess speciella historia.

Centrumbildning
Förekomsten av lokal centrumanläggning med 
torg  är en bärande komponent för helhetsmiljön. 
Torgytan är viktig för centrumbildningen och 
öppnar sig direkt mot parken och bostäderna. 
Gestaltningen av torget saknar ambitionsnivån 
som återfinns i övriga området. Gestaltning och 
placering av centrumbyggnaderna är mycket 
välbevarad med låga byggnader i kontrast till 
bostadshusen, material som fasadtegel och 
kopparplåt, uppglasade butiksfronter med 
metallkarmar och socklar klädda i kakel. Den 
större av dem två har fått skyltfönster igensatta. 
Byggnaderna bedöms vara av stor betydelse för 
miljön som helhet och har ett kulturhistoriskt 
värde som en bärande del i Tuna som helhetsmiljö.
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Kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde enligt kom-
munens kulturmiljöprograms avgränsning.

Värdefull sammanhängande miljö med park och bostads-
bebyggelse

Värdefull centrumbildning med visuell och funktionell 
koppling till park och kyrka.

Planområde
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KULTURMILJÖNS KÄNSLIGHET & POTENTIAL

Miljöns känslighet

Tuna är en välbevarad miljö som uppförts under 
en avgränsad tid med gemensam planering för hela 
området och representerar en tydlig tidskontext. 
Tuna har kvar sin ursprungliga gestaltning och 
planering utifrån den ursprungliga detaljplanen. 
Inga större förändringar har skett. Detta gör Tuna 
känsligt för större strukturella förändringar då 
detta skulle försvåra läsbarheten av miljön. Miljön 
bedöms vara känslig för rivning av byggnader som 
utgör en gestaltningen enligt planen från 1959.
Området bedöms också känsligt för tillägg som inte 
utförs med hänsyn till miljöns befintliga karaktärs-
drag och planeringsideal. 

Den sammanbindande parkmiljön är en bärande 
planeringsidé och är där mer känslig för åtgärder 
som innebär att parkytan minskar och att den öpp-
na sammanhängande gräsytan splittras. Områdets 
struktur är känslig för uppluckring av trafiksepa-
reringen samt placering av nya byggnadstyper på 
flera olika platser då ett bärande karaktärsdrag för 
området är placering av byggnader i grupp genom 
typ och gestaltning. 

En gruppvis sortering av byggnadstyper är viktiga 
karaktärsdrag och befintliga kvaliteter som grun-
dar sig i den ursprungliga gestaltningstanken. Till 
den strukturen hör placeringen av Tuna torg med 
centrumbebyggelse för närservice centralt i den 
nya stadsdelen intill Svenska kyrkans tomt med 
pastorsexpedition där Tumba kyrka uppfördes ett 
årtionde senare. Området med närservice bedöms 
vara känsligt för ändring som innebär att denna 
funktion tas bort eller försvagas.

Potential för förtätning inom planområdet

Tunas kulturhistoriska värde består till stor del i att 
det fortsatt utgör en helhetsmiljö utan att rivningar 
eller nybyggnation har genomförts. Att ändra mil-
jön genom till exempel nybyggnation eller rivning 
innebär där med en viss negativ påverkan på områ-
dets kulturhistoriska värde. Görs kompletteringar 
på ett varsamt sätt där åtgärden tar hänsyn till 
miljöns värdebärande uttryck och karaktärsdrag 
demöms tillägg och ändringar vara möjliga utan att 
det kulturhistoriska värdet minskar.

Tuna bedöms ha viss potential för nybyggnation 
och tillägg förutsatt att det sker på ett sätt som 
säkerställer att kvaliteterna och områdets läsbar-
het bibehålls för att dess kulturhistoriska värde ska 
bestå. Torget bedöms ha potential till förändring 
genom ombyggnad och upprustning. Det är idag 
mycket sparsamt gestaltat till synes utan tydlig 
arkitektonisk tanke och underhållet är eftersatt. 

Planområdets västra del bedöms ha potential för 
förändring. I norr finns en gräsyta som på grund av 
snabbköpsbyggnadens riktning och nuvarande ut-
formning har skapar något av en tom baksida utan 
tydlig gestaltning. Parkeringsytan söder om torget 
bedöms utgöra potentiella ytor för nyexploatering. 
En ny byggnadsgrupp bedöms kunna uppföras 
inom området utan att kulturhistoriska värden 
behöver förvanskas. 

Parken är idag gestaltad främst som öppen gräsyta 
med organiskt riktade gångstråk. Här finns potenti-
al för utveckling av det gröna stadsrummet genom 
tillägg av växtlighet i parken som skulle höja kvali-
tén.
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Område som bedöms ha potential för förtätning

Område som bedöms ha potential för torgbildning

Parkmiljö, känslig för förtätning

Planområde
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RÅD & RIKTLINJER 

Bevarande och utvecklande står inte i motsats till 
varandra, befintliga värden kan mycket väl berika 
och användas i utvecklingen av ett område. I förval-
tandet samt förändringen av äldre miljöer bör de 
kulturhistoriska värdena utgöra en grundförutsätt-
ning för den vidare planeringen.

2. Hänsynsfull utveckling 

• Ny bebyggelse kan med fördel utformas med 
till exempel kombination av rött fasadtegel 
och putsade fasader, upprepande fönstersätt-
ning och huvudentréer mot gård, istället för 
mot gatan.

• Ny bebyggelse kan placeras på öppna parke-
ringsytor utanför den befintliga flerbostads-
husstrukturen.

• Ny bebyggelse bör placeras med grönyta in till 
fasaden. Hårdgjorda ytor bör i största möjliga 
mån undvikas, förutom på torgyta. 

• Tunavägens tydliga prägel av grönska bör an-
vändas även i dess södra del vid nybyggnation.

• Ta fram ett skyltprogram för området så att 
skyltning på byggnader kan anpassas till dess 
tid och arkitektur. 

• Byggnader som uppförts enligt planen från 
1959 bör inte rivas. Centrumbebyggelsen är 
viktig för att läsbarheten av områdets ur-
sprungliga gestaltning och bör bibehållas. 
 

3. Stärka kulturhistoriska värden

• Rensa skärmtak på centrumbyggnad från 
diverse fläktinstallationer. 

• Återställ fasaderna på de lägre lamellhusen

• Utveckla parken genom plantering av mer 
växtlighet

1. Undvika förvanskning
 
För att tillgodose plan- och bygglagens  
krav

• Stor hänsyn ska tas till områdets tydliga 
planstruktur vilken behöver vara utgångs-
punkt vid förändring. 

• Grönstrukturer i form av naturlig vegetation 
tillsammans med parkmiljön ska värnas och 
bevaras. Ny bebyggelse ska inte göra intrång 
i parken.

• Eventuell ny bebyggelse ska placeras och 
utformas med stor hänsyn till den befint-
liga miljöns kulturhistoriska strukturer och 
gruppering av byggnadstyper, volymver-
kan och höjder.

• Gestaltning av ny bebyggelse ska ske med 
hänsyn till befintlig gällande, höjder, takfor-
mer, proportioner och materialval.

• Parkeringsplatser och biltrafik hålls separe-
rad från bostäderna i parkmiljö.

• Centrumfunktionen med  torg och butiker 
är en viktig del av områtet och dessa funk-
tioner behöver bibehållas ccentrlt inom 
området.

Vid framtida utveckling och förvaltning av området 
bör områdets kvalitéer utifrån områdets modernis-
tiska stadsbyggnadsideal utgöra en utgångspunkt. 
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2
Kulturhistorisk 
fördjupning

Den kulturhistoriska värderingen genomförs enligt Riks-
antikvarieämbetets Plattform för Värdering och urval. 
Värderingen görs i två steg. Initialt avgränsas en berättelse, 
denna utgörs av en tids- eller processkontext eller en bland-
ning av de två. I det andra steget identifieras vilka uttryck 
som är bärande och möjliggör att berättelsen är utläsbar 
i detta steg ingår även en bedömning i vilken grad miljön 
återspeglar berättelsen och hur relevant berättelsen är.
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RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN 
TUMBA PAPPERSBRUK

I närheten av Tuna ligger Tumba pappersbruk, ett 
av världens äldsta pappersbruksmiljöer. Området 
angränsar till det moderna Tumba, men omges ock-
så av ett böljande åkerlandskap.

Bruket anlades på 1750-talet då Riksbanken behöv-
de kunna producera sedlar. På platsen fanns sedan 
innan en kvarn. Kvarnen gav namnet åt vattendra-
get kvarnsjön. Vattenkraften som naturresurs var 
förutsättningen till att kunna anlägga pappersbruk 
på platsen. En annan viktig resurs var tillgång till 
bördig åkermark för att kunna föda arbetarna på 
bruket, samt ett lagom avstånd till huvudstaden. 

Bruket anlades i östvästlig riktning längs med 
bruksgata med allé som löpte parallellt med vat-
tendraget. Bebyggelsen tillkom successivt efter 
produktionens behov.  Det var främst tre katego-
rier byggnader som uppfördes, tekniska byggnader 
för själva pappersproduktionen, agrara byggnader 
som ladugård och spannmålsmagasin, samt tjäns-
tebostäder åt arbetare och förvaltare och förmän. 
Utvecklingen har bidragit till att miljön idag upp-
visar flera olika årsringar av brukets historia i sitt 
byggnadsbestånd. 

Idag ägs pappersbruket av det amerikanska bolaget 
Crane och svenska pengar produceras inte längre 
i Tumba. Fastighetsverket äger och förvaltar  den 
del av som utgör museum. I nästan samtliga gamla 
arbetarbostäder är privatbostäder idag inrymda 

Länsstyrelsen i Stockholms län skriver i sin in-
ventering från år 2000:
”Genom sin roll som Riksbankens pappersbruk har
dock Tumba en historia som representerar något unik 
inom Sveriges gränser. Bara här har man utvecklat en 
pappersindustri vars främsta syfte har varit att klara de 
krav som sedelpapperstillverkning ställer. Dessa strävan-
den manifesteras inte bara i de färdiga produkterna utan 
också i miljön där de skapats. Tumba bruks betydelse 
som kulturmiljö understryks av att det listats som
riksintresse för kulturmiljövården och lyfts fram i Botkyr-
ka kommuns kulturminnesvårdsprogram.”

Tuna

Riksintresse- 
område
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Motivering:
Industrimiljö och bruksmiljö som speglar tillverk-
ningen av kvalitetspapper för i första hand landets
sedeltillverkning alltsedan 1700-talet.

Uttryck för riksintresset:
Homogen miljö av brukskaraktär. Förvaltningsbygg-
nad från 1700-talet och under årens lopp
tillkomna verkstäder, administrationsbyggnader och 
arbetarbostäder. Allé planterad på 1840-talet
och områdets delvis parkartade utformning.

TUMBA PAPPERSBRUK [AB 15]

Bedömning av Tunas koppling till 
riksintresset

Tumba pappersbruk utgör grunden för att det mo-
derna Tumba etablerades och har därför en mycket 
hög relevans för hela Tumba. 1960-talets utbyggnad 
av Tumba med Tunaområdet skedde i direkt geo-
grafisk närhet till brukets odlingslandskap, men utan 
funktionella kopplingar. Bostäderna som uppfördes 
hade inte direkt med bruket att göra. Förändringar i 
riksintresseområdets direkta närhet kan påverka hur 
miljön upplevs. Bruksmiljön är redan idag omgiven 
av moderna bostadsområden och infrastruktur på 
nära håll. Brukets närhet och historiska samband 
med tätorten innebär  generellt en viss tålighet för 
ytterligare stadsbebyggelse inom befintliga moder-
na bebyggelseområden och på visst avstånd. Detta 
förutsatt att förändringar sker inom befintlig skala 
och volymverkan. Närmare analys av påverkan på 
riksintresset Tumba pappersbruk har inte genom-
förts inom ramen för detta uppdrag. 
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HISTORISK FÖRDJUPNING

Tumba

Bruksorten
Redan innan Tumba pappersbruk anlades fanns där 
en kvarn, där av namnet Kvarnsjön intill. Bruket 
anlades på 1750-talet och växte successivt. Till 
bruket hörde en mängd olika byggnader och funk-
tioner, inte minst ett omfattande jordbruk som 
skulle föda brukarbetarna som i regel fick betalt 
genom mat och husrum. Att många icke jordägan-
de människor arbetade och bodde på platsen lade 
grunden för vad som under 1900-talet kom att bli 
det Tumba vi ser idag. Intill brukets ägor låg även 
den gård som utgjorde komministerboställe. Kyrka 
med sockencentrum låg betydligt längre norrut, 
Botkyrka kyrka. 

Den andra stora industriella aktören, förutom 
pappersbruket, som starkt bidragit till Tumbas ut-
veckling är företaget Separator AB, idag Alfa Laval. 
På närbelägna Hamra gård bedrevs experimentellt 
mönsterjordbruk. I slutet av 1800-talet anlades 
även ett gjuteri som drevs fram till 1970-talet. Dessa 
verksamheter skapade arbetstillfällen och samlade 
människor att bo i och kring Tumba.

Stationssamhället
Stambanan drogs förbi Tumba på 1860-talet. I och 
med det fick platsen den modernaste tänkbara di-
rektkontakt med huvudstaden och resten av landet 
genom den lilla tågstationen. Järnvägen var tidens 
stora framtidsgarant. Den representerade moderni-
tet, tekniskt utveckling och framtidstro. Järnvägen 
gav Tumba nya förutsättningar och en ny typ av 
bebyggelse växte successivt fram kring stations-
huset. Där etablerades till exempel postkontor och 
affär. Socknens centrum hade tidigare varit kring 
den medeltida kyrkan i norr, men i och med järn-
vägsstationen blev Tumba socknens nya centralort 
och administrativa centrum. 

Municipalsamhälle blir Botkyrka kommun 
Mark från Hamra gård, Skäcklinge och Hågelby 
styckades under 1800-talets slut av till villatomter. 
Bebyggelsen växte söder om stationen, mot Solbo. 
Tumba blev municipalsamhälle år 1905 och hade då 
ca 740 invånare. Den första stadsplanen för Tumba 
beslutades år 1910 med krav på hur bebyggelsen 
skulle uppföras. De flesta hade dock inte råd att 
uppfylla dessa krav, vilket föranledde utvecklingen 
av en mer vildvuxen bebyggelse utanför planom-
rådet. Etableringen av villasamhälle var förhållan-
devis tidig. Redan på Generalstabskartan från år 
1873 visas kvartersmark och vissa gator påtänkta. 
På Häradsekonomiska kartan från 1901 syns flerta-
let småhus redan uppförda med de karaktäristiska 
stora trädgårdarna omkring.  Mönstret av villa-
bebyggelse söder om järnvägen syns i Tumba än 
idag. 1920-talet blev en storhetstid med ytterligare 
etablering av småhus som så kallade egna hem med 
en del mark till för egen odling. I centrum öppnade 
bankkontor och en busslinje etablerades till Grö-
dingebyggden som genom denna fick tillgång till 
järnvägen. Centrum byggdes ut med trevåningshus 
under 1950-talet.

Det dröjde till 1900-talets mitt innan den offentliga 
förvaltningen engagerade sig ordentligt i bostads-
byggande. Stora arealer jordbruksmark köptes upp 
och togs i anspråk på olika sätt för att bygga det 
moderna Tumba med flerbostadshus, främst den 
stora slätten öster om bruket och direkt norr om 
järnvägsstationen. En av de första områdena förut-
om centrum, att planeras var Tuna.  Tumba gamla 
centrum revs så småningom och ersattes med köp-
centrum och stationshuset revs under sent 1990-tal. 
Tumba har vuxit allt snabbare. År 1950 bodde ca 
2500 invånare, år1970 ca 27000 invånare, och idag 
omkring 40 000 invånare. 
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Kartstudie

Karta från år 1672 Karta från år 1803

Generalstabskartan från år 1873 Häradsekonomiska kartan från år 1901

Ekonomiska kartan från år 1952 Ekonomiska kartan från år 1981
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Namnet Tuna är troligtvis hämtat från en gård 
belägen en bra bit norr om Tumba, i närheten av 
Hågelby. Platsen för det moderna bostadsområdet 
utgjordes tidigare av jordbruksmark. Där låg ett 
komministerboställe som blivit pastorsexpedition 
och ett par mindre egnahemsjordbruk på avstycka-
de tomter kallade Nedergården och Fredriksberg. 

Tuna planerades under slutet v 1950-talet, de-
taljplanen antogs år 1959. Efter det uppfördes be-
byggelsen etappvis under tidigt 1960-tal av Botkyr-
kabyggen, det nybildade kommunala byggbolaget. 
området inrymde 924 lägenheter. Bebyggelsen är 
organiserad gruppvis efter typ av byggnad, var för 
sig. Lamellhusen i nordväst uppfördes först. De-
taljplanen visar kvartersindelning med delvis orga-
niskt mönster efter topografin med höga punkthus 
nedanför impedimentet i norr och lägre lamellhus 
organiserade kring stora innergårdar på den plana 
före detta åkermarken i söder. Slänten i nordväst 
har på ett väl genomtänkt sätt bebyggts genom 
snedställda lamellhus placerade i befintlig ter-
räng som trappas ner längs Tunavägen mot torget. 
Torget är placerat centralt i planen och har bestäm-
melse om lägre våningsantal än omkringliggande 
bostadshus, vilket även det är tidstypiskt. På torget 
uppfördes två byggnader i tegel med butikslokaler 
förlagda i vinkel kring ett litet torg, söder om dem 
en bilparkering. 

Intill platsen för torget fanns redan sedan lång tid 
tillbaka ett komministerboställe. På samma tomt 
uppfördes under 1970-talet istället Tumba kyrka. På 
så sätt fortsatte platsen kring torget att vara ägnad 
åt närservice åt de boende. 

Området planerades enligt trafiksepareringens 
principer vilket var förhållandevis tidigt. Systemet 

slog igenom stort under 1960-talet. De höga punkt-
husen och lamellhusen nås med bil endast genom 
säckgator med anslutande parkering utanför inn-
ergårdarna. Att Tuna redan från början planerades 
för att bindas samman med andra bostadsområden 
syns i tex. Tunavägens dragning, liksom Prästgårds-
vägens, som planeras att fortsätta utanför planen. 
Norr om Tuna tar villor och radhusområde vid. 
Under senare 1960-tal och 1970-tal kompletterades 
bostadsområdet med Tuna skolan och ytterliga rad-
husbebyggelse söder om Prästgårdsvägen.  

Flerbostadshusen grupperades kring gårdar i olika 
storlek om given av en större gemensam friyta. 
Dessa gårdar och friytor skulle vara fredad från 
biltrafik. Husens gatusidor planerades mer ano-
nymt och det är här bilen får ta plats. Det planeras 
biluppställningsplatser, garage och vägar kring 
området. 

Tuna planeras

Ursprunglig detaljplan från år 1959.
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Modernismens grundtankar – några 
exempel

Grundförutsättningarna för 1960-talets 
arkitektur formulerades redan i början av 
1900-talet i ett antal tankar och skrifter 
som kom att påverka hur arkitekturen och 
stadsplaneringen senare gestaltades över 
hela världen. För att nämna några är Louis 
Sullivans devis ”Form follows function” (1896) 
och Adolf Loos’ Ornament och brott (1908-
1910) väl citerade källor i strävan efter den 
rena, enkla formen (liksom senare Mies van 
der Rohes ”Less is more”). I Le Corbusiers 
Mot en ny arkitektur (Vers une architecture, 1923) 
framhålls hur ny teknologi och nya material 
kan möjliggöra den nya arkitekturen. Le Cor-
busier lanserade också tanken om att ”Bosta-
den är en maskin att bo i”.

I International Style (1932) av Philip Johnson 
och Henry-Russell Hitchcock, framfördes mo-
dernismens grundläggande samband mellan 
estetik samt betong- och stålkonstruktion-
ernas naturliga och underliggande rytm. Det 
bör påpekas att innehållet i dessa betydelse-
fulla skrifter inte hade särskilt mycket med de 
kända arkitekternas egna verk att göra. Den 
arkitekturen var i stor utsträckning hant-
verksmässigt utförd, där den nya betong- och 
ståltekniken snarare var estetiska element 
än delar av en konstruktion. Således murades 
den tidiga modernismens ikoner mestadels 
i tegel, men i syfte att se ut som om de vore 
betongkonstruktioner.  Teorin och skrifterna 
kom dock att få egna vingar och efterhand 
kom de att sättas i samband med 1900-talets 
framgångsrika teknologiska landvinningar.

Några drag i modernismens estetik:

• Enhetlighet i den övergripande skalan – 
ett ”ovanifrånperspektiv” 

• Stora markytor emellan byggnader eller 
bebyggelseområden som är mer eller min-
dre ”gröna” 

• Enkla material i gestaltning 

• Bilen var framtiden och arkitekturen 
skulle uppfattas i farten – som en form av 
skulptur i landskapet  

• Teknologin används (om möjligt) som 
estetik och byggnadstekniken skulle gärna 
vara synlig i arkitekturen

• Strama, kubiska och enkla volymer som 
möter marken direkt

• Rytmiskt komponerade fasader, utan vari-
ation och avbrott 

• Speciell arkitektonisk utformning av funk-
tionella byggnadsdelar, såsom balkonger 
eller trapphus

• Standardiserad uppdelning av fönster med 
rationell vädringslucka

• Platta eller svagt sluttande tak 

• Rationella och hållbara tak- och fasad-
material såsom tegel, men även puts och 
betong 
 



28

Vykort över Tumba visar Tunaområdet med ursprunglig färgsättning. trol tidigt 1970-tal. Källa: Botkyrka hembygddsgille

Den nya staden 

Under1900-talets mitt ses en kraftig utveckling av 
stadsbyggnadsidéerna i Sverige och världen. De 
nya stadsdelarna uppfördes med människan som 
kollektiv i centrum, bra bostäder, god service och 
enkel tillgång till kultur, rekreation och motion. De 
svenska stadsbyggnadsprojekten under 1950-talet 
fick stor internationell uppmärksamhet och hylla-
des som innovativa.

Med inspiration från det engelska stadsbyggandet 
under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet 
växte ett nytt stadsplaneideal fram i Sverige under 
1940-talet. De nya stadsdelarna skulle planeras för 
att skapa gemenskap och hemkänsla. De boende 
skulle ha goda möjligheter till att umgås och lära 
känna människor i sitt närområde. I den tidiga 
efterkrigstiden skedde stora investeringar i bo-
stadsbyggandet över hela landet och ett helt nytt 
planeringsideal präglade de nya områdena. 

Under 1950-talet ökade bilismen i Sverige. Person-
bilarna blev vanligare hos familjerna och trafiksitu-

ETT NYTT STADSBYGGNADSIDEAL

ationen blev i de flesta städer ohållbar. Infrastruk-
turen var inte uppbyggd för att bilarna skulle inta 
gatorna vilket resulterade i en stor andel trafiko-
lyckor. Barn var extra utsatta och under 1950- och 
60-talet växte en debatt om trafiksäkerhet, där 
bilen var framtiden och man förutsåg en kraftig 
ökning av bilar. Trafiksystemen behövde självklart 
anpassas till massbilismen och i nya stadsbygg-
nadsprojekt kunde man bygga och planera så att 
människor och bilar säkert skulle vara åtskilda från 
varandra. 

Genom att trafiken ledes bort från gatorna mellan 
husen bereddes mer plats för grönytor och lek-
platser. Vanligen lades stor omsorg på landskaps-, 
park- och gårdsarkitekturen för att skapa den goda 
och moderna staden där människor skulle trivas. 
Motion var en samhällsangelägenhet och i rekordå-
rens miljöer återfinns nästan alltid idrottsplatser 
och närhet till motionsspår i det gröna. Trafikse-
parering syftar alltså inte, som många tror till att 
breda plats för biltrafik, utan för att freda fotgänga-
ren från biltrafik.
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Tuna torg tidigt 1960-tal. Bild hämtad från Botkyrkabyggens digitala jubileumsskrift från år 2017. 

Bostadsbrist 

Under 1950-talet fanns stora problem med bostads-
försörjningen i Sverige. Trångboddheten var bland 
den högsta i Europa och bostadsstandarden bland 
de lägsta. Detta samtidigt som ekonomin gick på 
högvarv och människor flyttade in till städerna för 
att arbeta i industrin. Bristen på arbetskraft var 
oftast stor och berodde delvis på att det saknades 
bostäder. Efter andra världskriget skulle Sveri-
ge omvandlas till en modern välfärdsstat vilket 
innebar satsningar som saknade motstycke. Bo-
stadsbristen hade inte lyckats byggas bort under 
1950-talet trots att det uppfördes över en miljon 
bostäder från och med andra världskrigets slut 
fram till 1965. Bostadsbristen var ett stort faktum 
och missnöjet bland befolkningen växte. Opinionen 
satte press på de politiska partierna som i början av 
1960-talet bjöd över varandra i hur många bostäder 
som skulle byggas. 

En typisk lägenhet för en familj på två vuxna och 
två barn var under 1950-talet en tvårummare med 
kök, under 1960-talet ändrades denna standard till 
tre rum och kök. Vad som kännetecknade tidens 
bebyggelse är den rationaliserade byggprocessen, 
som radikalt minskade tiden och kostnaden för att 
uppföra en byggnad. Rationaliseringen påbörjades 
under det tidiga 1950-talet, då byggprocessen fort-
farande var mycket hantverksmässig. Successivt 
byttes skottkärran mot betonglastbilar och stegar-
na mot lyftkranar. Stora landvinningar i effektivt 
byggande vanns under perioden 1950 till 1975. 

Det fanns också ekonomiska aspekter, arbetskraft 
var en bristvara och arbetare behövdes i den stora 
exportindustrin. Industrialiseringen av byggpro-
cessen möjliggjorde även produktionen av stora 
kvantiteterna av billiga bostäder. Slagorden var 
att effektivisering kunde skapa goda bostäder till 
rimliga priser. 



30

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Kulturmiljöprogram

Tunaområdet pekas i Botkyrka kommuns kulturmil-
jöprogram från år 2014 ut som ett särskilt värdefullt 
bebyggelseområde.

I riktlinjerna framgår att:

• ”Punkthusens skulpturala funktion i det omgi-
vande stadslandskapet respekteras. De väldefi-
nierade byggnadsvolymerna med indragna ga-
velpartier och avslutande kopparplåt bevaras. 
Vid ändring och underhåll av fasader värnas 
repetition som estetisk grundprincip. Balkong-
fronter utformas på ett enhetligt sätt.” 

• ”Lamellhusens tidstypiska karaktär bevaras. 
Bevarade originaldörrar och fönster värnas. 
Befintlig färgsättning inom lamellhuskvarteren 
respekteras. ”
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Gällande detaljplan Översiktsplan

Området omfattas av den ursprungliga detaljplanen 
från år 1959 med beteckningen 20-2

Planen omfattar bestämmelser om bostäder, han-
delsändamål, vånigsantal, parkyta och parkeringsyta. 

I Botkyrka kommuns översiktnsplan från år 2014 pe-
kas Tumba ut som tätort som ska utvecklas.

En punkt i planeringsstrategin är att: 
- bygga bostäder i redan bebyggda områden, i 
första hand i bra kollektivtrafiklägen

Kulturmiljö (citat från ÖP)
”I maj 2014 antog kommunfullmäktige ett kultur-
miljöprogram. Kulturmiljöprogrammet lyfter fram 
miljöer som speglar kommunens utveckling från 
forntid fram tillidag. Programmet tydliggör miljöer-
nas kulturhistoriska karaktärsdrag och anger
riktlinjer för framtida plan- och bygglovshantering. 
Områdena är tydliga informationsbärare för vikti-
ga perioder i kommunens historiska utveckling.

Kulturmiljöprogrammet betonar dessa synsätt 
inom:
• Inom stadsbygden har Botkyrka en syn på kul-
turmiljön som föränderlig och vi har en ambition 
att varje tid tillför sin ”årsring” till stadsmiljön. Nya 
byggnader och miljöer representerar sin tid. De kan 
ligga sida vid sida med det gamla, utan att för den 
skull förlora respekten för den äldre bebyggelsen 
i termer av mått och skala. Vi ska sträva efter en 
god helhetsverkan. 

• Utanför stadsbygden gäller en landskapssyn, som 
innebär att vi i första hand ska se till landskapets 
övergripande karaktär och sträva efter traditionella
bebyggelselägen. Det är viktigare än att till exem-
pel bygga traditionsenliga hus. 

• Kulturmiljöerna i Botkyrka ska bli en bättre till-
gång för Botkyrkaborna och andra storstadsbor. 
De utgör en resurs som kan nyttjas mer.”
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LAGSTIFTNINGENS KRAV

I Plan- och bygglagen (PBL) hanteras särskilt vär-
defull kulturmiljö genom förvanskningsförbudet 
och avvägningarna mellan allmänna och enskilda 
intressen.  

Vid ändring i den byggda miljön ska alltid bebyg-
gelse och byggnadsverk utformas och placeras på 
ett sådant sätt som är lämpligt med hänseende till 
en god helhetsverkan. 

Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om 
områdets särart/karaktär väsentligt ändras sker 
en förvanskning. För att undvika en förvanskning 
måste därför bärande karaktärsdrag, egenskaper 
och särarter identifieras och pekas ut. Dessa ska 
skyddas och ligga till grund för val av ändringar 
och vidare exploatering, för att det kulturhistoris-
ka värdet inte ska minska. Förvanskningsförbudet 
gäller alltid, och ska följas av alla, såväl kommunen 
som fastighetsägare och hyresgäster. Förvansk-
ningsförbudet ska tillämpas vid alla åtgärder som 
berör miljön.
 
Kommunens ansvar 
Kommunen har enligt lagstiftningen ett särskilt 
ansvar vid planläggning och frågor om lov i sär-
skilt värdefulla miljöer. Det är kommunens ansvar 
att det allmänna intresset bevakas och prioriteras. 
Kommunen har även ett uttalat ansvar att skydda 
de särskilt värdefulla kulturmiljöerna vid planlägg-
ning. Detta innebär att kommunen inte kan utarbe-
ta en detaljplan som skadar den särskilt värdefulla 
kulturmiljön och ska besluta om lämpliga bestäm-
melser som garanterar ett fullgott skydd för miljön.

Centrala begrepp i plan- och bygglagen (PBL)

I plan- och bygglagen regleras skydd och 
hänsyn till kulturmiljö utifrån hur värdefull en 
byggnad eller bebyggelsemiljö är. Det centrala 
begreppet i lagstiftningen är särskilt värdefull.
Särskilt värdefulla byggnader eller bebyggelse-
miljöer får inte förvanskas och ska skyddas vid 
planläggning.

För att avgöra om en byggnad är särskilt vär-
defull eller inte, finns vägledning i Boverkets 
byggregler. Initialt ska byggnaden uppfylla ett 
grundkriterium, att belysa tidigare samhällsför-
hållanden eller samhällsutveckling.

Förutom grundkriterierna, måste också en viss 
sällsynthet vägas in för att avgöra om byggna-
den eller bebyggelsemiljön är särskilt värdefull;

• Byggnaden eller bebyggelsen ska särskilt 
väl belysa tidigare samhällsförhållanden 
eller samhällsutveckling. Det innebär 
att byggnaden eller bebyggelsen på ett 
ovanligt tydligt sätt illustrerar eller påvisar 
tidigare samhällsförhållanden eller sam-
hällsutveckling.

• Byggnaden eller bebyggelsen har få mot-
svarigheter. Typen/företeelsen är ovanlig 
lokalt, regionalt eller nationellt, vilket moti-
verar ett bevarande. 
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Plan- och bygglagen ( 2010:900)

Kulturmiljö i Plan- och bygglagens  
andra kapitel

2 kap. 6 § 1 PBL
 
Vid planläggning, i ärende om bygglov och vid 
åtgärder avseende byggnader som inte kräver 
lov enligt denna lag ska bebyggelse och bygg-
nadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till
 
1. stads- och ladskapsbilden, natur- och kultur-
värden på platsen och intresset av en god hel-
hetsverkan.

Kulturmiljö i Plan- och bygglagens  
åttonde kapitel

8 kap. 17 § PBL
 
Ändring av en byggnad och flyttning av en bygg-
nad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn 
till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara 
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoris-
ka, miljömässiga och konstnärliga värden.

8 kap. 13 § PBL
 
En byggnad som är särskilt värdefull från histo-
risk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnär-
lig synpunkt får inte förvanskas.
   
  Första stycket ska tillämpas också på
1. Andra anläggningar som är bygglovspliktiga 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 
av 16 kap. 7 §,
2. tomer i de avseenden som omfattas av skydds-
bestämmelser i en detaljplan eller i områdesbe-
stämmelser, 
3. allämna platser,
4. bebyggelseområden.

Boverkets föreskrifter för särskilt 
värdefull byggnad/bebyggelse 
(BFS 2011:6)

En byggad kan vara en sådan särskilt värdefull 
byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL antingen för att 
den har sådana värden i sig eller för att den utgör en 
väsentlig del av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö. 
Vad som sägs om byggnader gäller även för bebyg-
gelseområden.

En byggnad kan vara särskilt värdefull om den tyd-
liggör tidigare samhällsförhållanden. 
Exempel på detta är: 
• Byggnader som representerar en tidigare vanlig 

byggnadskategori eller konstruktion som nu har 
blivit sällsynt.

• Byggnader som belyser tidigare bostadsförhål-
landen, sociala och ekonomiska villkor, arbets-
förhållanden, olika gruppers livsvillkor, stads-
byggnadsideal eller arkitektoniska ideal samt 
värderingar och tankemönster.

• Byggnader som har representerat för lokalsam-
hället viktiga funktioner eller verksamheter.

 
En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den 
tydliggör samhällsutvecklingen. 
Exempel på detta är:
• Byggnader som till exempel illustrerar folkrö-

relsernas framväxt, massbilismens genombrott, 
immigration eller emigration.

• Byggnader som har tjänat som förebilder el-
ler på annat sätt varit uppmärksammade i sin 
samtid.

• Byggnader som präglas av en stark arkitektonisk 
idé.

En byggnad kan också vara särskilt värdefull om den 
i sig utgör en källa till kunskap om äldre material 
och teknik.

En byggnad kan vara särskilt värdefull från konst-
närlig synpunkt om den uppvisar särskilda estetiska 
kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå med avse-
ende på arkitektonisk gestaltning eller i utförande 
och materialval eller i konstnärlig gestaltning och 
utsmyckning.

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den 
värderas högt i ett lokalt sammanhang. Exempel på 
detta kan vara byggnader som haft storbetydelse i 
ortens sociala liv eller för ortens identitet eller i loka-
la traditioner.

I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att 
byggnaden särskilt väl ska belysa ett visst förhållan-
de eller i sitt sammanhang har få motsvarigheter 
som kan belysa samma förhållande.
Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseex-
pansion, som har sin huvudsakliga karaktär bevarad, 
utgör idag en så begränsad del av byggnadsbestån-
det att flertalet av dem kan antas uppfylla något av 
kriterierna för särskilt värdefull byggnad.
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Riksintresset för kulturmiljövård

Vad är en riksintressant kulturmiljö?

Kulturmiljövårdens totalt ca 1650 riksintressen 
spänner över en långs tidsrymd, från forntida 
boplatsområden till efterkrigstidens förortsmiljöer 
och omfattar ett brett urval av miljöer som inne-
fattar såväl landsbygd som stadslandskap.

De riksintressanta kulturmiljöerna är miljöer där 
ett betydelsefullt historisk skeende eller företeel-
se särskilt väl går att utläsa eller uppleva i dagens 
landskap. Sammantaget ska de ge en bred, nyan-
serad och övergripande bild av samhällets historia 
och de ska belysa ett brett spektrum av tidsperio-
der, utvecklingsskeden och händelser som har varit 
av betydelse för samhällsutvecklingen.

Riksintressen är sammansatta miljöer där land-
skapet, bebyggelse av olika slag, kommunikations-
strukturer eller andra fysiska uttryck tillsammans 
bildar en komplex helhetsmiljö.

Riksintressen för kulturmiljövården är områden 
som förändras i takt med samhällsutvecklingen, 
men där de kulturhistoriska värdena ska utgöra en 
särskilt tungt vägande aspekt vid beslut om ändrad 
markanvändning. Dessa områden bär på resurser 
och möjligheter som inte bara ska skyddas från 
skada, men också tas tillvara som de resurser de är i 
samhällsutvecklingen. Hushållningsbestämmelser-
na utgår från att olika aktörer genom god planering 
och hänsyn så lång möjligt ska hushålla med mark- 
och vattenområden och den fysiska miljön i övrigt.
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Miljöbalkens  
hushållningsbestämmelser

Hänsyn till kulturmiljöer av allmänt intresse och 
av riksintresse regleras i de s.k. hushållnings-
bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken 
(1998:808). Bestämmelsernas syfte är att ge stöd 
i avgörandet av hur mark- och vattenområden 
ska användas, och reglerna ska tillämpas så att 
en god hushållning främjas.

Bestämmelserna om 3 och 4 kap. miljöbalken 
aktiveras endast vid ändrad markanvändning, 
och kan därför inte användas för att upphäva en 
pågående verksamhet. De ska tas i beaktande 
vid vissa beslut eller tillståndsprövningar enligt 
bl.a. plan- och bygglagen och miljöbalken.

Miljöbalkens 3 kapitel 6 § avser sådana kultur-
miljöer som anses särskilt värdefulla från en 
nationell synpunkt och som därför ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan påverka eller 
skada områdets karaktär. Uttrycket påtaglig 
skada avser sådana åtgärder som kan ha en 
bestående negativ inverkan eller tillfälligt ha en 
mycket stor negativ inverkan.

6§ Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i 
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kulturvär-
den eller med hänsyn till friluftslivet skall så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Be-
hovet av grönområden i tätorter och i närheten 
av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som 
är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövår-
den eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder 
som avses i första stycket.

Förordning (1998:896) om hushållning med 
mark- och vattenområden reglerar ansvarsför-
delningen gällande hanteringen av riksintres-
santa områden. Enligt förordningen är det den 
centrala myndigheten, i kulturmiljövårdens fall 
Riksantikvarieämbetet, som utser Riksintressen 
enligt 3 kap. Länsstyrelsen ansvarar sedan för att 
bestämmelserna följs inom länet, och ska ta de 
initiativ som behövs för att reglerna blir beakta-
de i arbetet med miljökonsekvens- beskrivningar 
och i planprocesser. Länsstyrelsen ansvarar för 
den geografiska gränsdragningen av riksintres-
sena, men ska underrätta Riksantikvarieämbetet 
om klassificeringen eller avgränsningen i stort 
bör omprövas.

Allmänt råd (NFS 2005:17)

Påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön kan 
uppstå om en åtgärd kan mer än obetydligt 
skada något eller några av de natur-, kultur- 
eller friluftsvärden som utgör grunden för 
riksintresset.

Även om den negativa inverkan endast förvän-
tas pågå under en kortare tid bör den anses 
utgöra påtaglig skada på natur- eller kultur-
miljön om den negativa inverkan kan bli så 
stor att området i något avseende förlorar sitt 
värde som riksintresseområde.

En negativ inverkan som är irreversibel med 
avseende på något värde som utgör grunden 
för riksintresset bör som regel anses utgöra 
påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön.

Vid bedömningen av om en åtgärd kan 
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön i ett 
område av riksintresse för naturvården, kultur-
miljövården eller friluftslivet bör det analyseras 
hur mycket, på vilka sätt och för hur lång tid 
åtgärden kan inverka negativt på de värden 
som utgör grund för att området har bedömts 
vara av riksintresse. Vid bedömningen av om 
en skada skall anses påtaglig bör det vidare 
beaktas att olika områden är olika känsliga för 
påverkan och, vad avser naturmiljön, även kan 
ha olika återhämtningsförmåga.

Vid bedömningen bör även tidigare ingrepp 
och/eller skador beaktas. Vid bedömningen 
bör också hänsyn tas till att ett ingrepp som 
endast berör en liten del av ett riksintresseom-
råde kan ha en sådan grad av negativ inverkan 
på områdets värden att påtaglig skada upp-
står. Detta gäller även sådana åtgärder utanför 
ett riksintresseområde som kan påverka vär-
dena i området negativt så att påtaglig skada 
uppstår.
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