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1. Överblick
Sammanfattning
Botkyrka kommun och Titania Bygg & VVS AB vill pröva möjligheten att
bygga bostäder i området kring historiska Hallunda Gård och samtidigt
värna om värdefull kultur- och naturmiljö. WSP har fått i uppdrag att
utföra en fördjupad kulturmiljöanalys i samband med framtagandet av
detaljplanen för det aktuella området, Hallunda 4:20 och 4:34.
Området kring det planerade Hallunda gård-projektet i norra Botkyrka
innehåller berättelser om människans bosättningsmönster och
markanvändning med ett tidsdjup ner i bronsåldern. Området ligger inom
riksintresseområde för kulturmiljövården, Bornsjön [AB16] samt inom

Figur 1. Karta som visar områdets olika grader av känslighet för
förändringar samt känsliga vyer.
Utgångspunkten är att bygga
flerbostadshus. De ytor som
bedöms som mycket känsliga
indikerar att det finns hög risk
att ändringar/tillägg kan leda till
skada /påtaglig skada av kulturmiljön. Eventuella tillägg/ändringar inom områden som bedömts
som mycket känsliga kan dock
vara möjliga om de sker med
utgångspunkt ifrån de kulturhistoriska värdena. Karta/analys WSP
2018
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generella riksintresseområden för kust, turism och rörligt friluftsliv.
Riksintresseområden skyddas av Miljöbalkens 3 och 4 kapitel.
WSP bedömer att landskapet har olika grad av mottaglighet/känslighet
för ny bebyggelse och explaotering. Känslighetsanalysen baseras på
den formella riksintressebeskrivningen och utgår från metodik som är
framtagen av Riksantikvarieämbetet.
•

Mycket känslig: Den riksintressanta miljön bedöms vara mest känslig
för tillägg inom det område som utgör delar av 4:20 och som utgör
gårdsmiljön, ekonomibyggnader, f.d äng/betesmark utan visuell
kontakt med modern bostadsbebyggelse. Söder om gården är delar
av en huvudväg som leder in mot gården borttagen i samband med
avstyckningen på 1960-talet. Denna del av vägen bedöms vara mycket
viktig att återskapa så att miljöns funktionella samband söderut
mot sockencentrumet återupptas och allmänheten kan uppleva
gården från Tomtbergavägen . På grund av miljöns historiska kontext
som agrar högreståndsmiljö bedöms detta landskap vara mycket
känsligt för ingrepp som motarbetar eller riskerar att utradera delar
av eller hela objekt/platser som är viktiga för läsbarheten. Modern
bostadsbebyggelse i flera våningar är exempelvis svår att läsa ihop
med den bärande berättelsen i detta landskapsrum.

•

Tålig: P.g.a. det visuella sambandet med modern bostadsbebyggelse,
dominerande modern genomfartsgata med planskildhet samt
det relativt vaga visuella sambandet med gårdsmiljön bedöms
den f.d. åkermarken vara relativt tåligt för varsamma tillägg. Vid
planering av ny bebyggelse bör dock hänsyn tas till läsbarheten av
den riksintressanta berättelsen i området. Detta genom att Hallunda
gårds dominerande och höga placering i landskapet iakttas och
fornlämningarnas historiska samband fortsatt går att utläsa.

WSP har identiferat vissa vyer och siktlinjer som bedöms vara särskilt
viktiga att beakta i den kommande planeringen. Dessa vyer är bl.a
mellan Hallunda gård och längsmed den f.d. landvägen mot söder. Det
visuella sambandet mellan Hallunda gårdstomt och dess omgivning är
känslig för ny bebyggelse som stör läsbarheten av den riksintressanta
berättelsen. Övriga platser inom planområdet som är särskilt känsliga för
ny bebyggelse är bronsåldersröset nordväst om gården. Ny bebyggelse i
anslutning till bronsåldersröset bör inte utmana röset i volym. Det är även
viktigt att de nya bostädernas trädgårdar inte inskränker platsens faktiska
och upplevda tillgängligheten. WSP bedömer att kulturmiljön är som mest
känslig i de områden som inte har visuell kontakt med den omgivande
miljön som har en bärande berättelse om miljonprogrammets utveckling
under 1960/70-talet.
Utifrån kulturmiljöanalysens resultat defineras även ett antal riktlinjer
så att den nya planerade miljön kan utformas i enighet med platsens
befintliga kulturhistoriska förutsättningar.
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Råd inför kommande planering

.
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Volym/struktur/placering av nya byggnader
•

Ny bebyggelse bör anpassas till en skala som underordnar sig
gårdsmiljön inom område B och C. Det är viktigt att läsbarheten
av gårdsmiljön förblir det dominerande karaktärsdraget i landskapet.

•

Längsmed Tomtbergavägen bedöms något högre och mer urban
bebyggelse vara möjlig, dock bör denna bebyggelse inte vara
framträdande i vyer från gården och längs med den f.d. landsvägen söderut.

•

Den f.d. vägen från Hallunda gård till kyrkan och landsvägen bör
återställas och ny bebyggelse bör relatera till denna.

•

Den visuella och funktionella barriären som uppstått kring 4:20
bör återställas och viktiga vyer från målpunkter såsom den historiska landvägen bör öppnas upp.

•

Ny urban bebyggelse som inte kan läsas ihop med herrgårdsmiljön bör undvikas i vyer från gårdsplanen och i vyn mot den f.d.
landvägen i söder.

•

Ny bebyggelse bör inte placeras i direkt anslutning till gårdsmiljön.

•

Eventuell ny bebyggelse i herrgårdsmiljön bör utgå från det
befintliga vägnätet och strukturerna inom området. Nya vägar
bör undvikas helt inom den historiska gårdsmiljön och de äldre
vägsträckningarna bör bevaras och vara läsbara.

•

Vägar inom området 4:20 bör inte asfalteras.

•

Inom detaljplaneområdet har olika kulturhistoriska värden identifieras som fortsättningsvis bör vara läsbara. Eventuell ny bebyggelse bör förhålla sig till dessa värdens karaktär och volym m.m.
Exempel på värdefulla karaktärsdrag är; herrgården, ekonomibebyggelsen söder om herrgården, tjänstebostäder, det agrara landskapet, parkstugan, fornlämningsmiljöerna, park/trädgård.

•

Platsens ursprungliga verksamhet bör kunna utläsas.

•

Slutna kvarter bör undvikas i anslutning till gårdsmiljön.

•

Ett möjligt alternativ (som kan utredas) som syftar till att bibehålla upplevelsen av den äldre herrgårdsanläggningen med trädgård och närmaste omgivning är att inte ta bort befintlig vegeta-
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tion som finns runt fastigheten 4:20. Eftersom läsbarheten av gårdsmiljön
är begränsad under sommarhalvåret bedöms viss exploatering vara möjlig
att ”dölja” genom att stärka upp de visuella barriärer som finns idag kring
4:20. Dock är det viktigt att se till att läsbarheten av den agrara kopplingen
och de visuella sambanden mellan vissa utpekade fornlämningsmiljöer
bevaras/stärks.

.

•

På samtliga ytor som idag kan läsas som agrara/betesmark eller åkermark bör exploatering inte ske. Om det sker utraderas gårdens historiska
kontext.

•

Detaljplanen kan bidra till att stärka kulturmiljön bland annat genom att
befintlig bebyggelse säkerställs genom både rivningsförbud och skyddsbestämmelser.

Visuella samband som inte bör brytas
•

I vyer från gården mot söder bör inte nya byggnader tillkomma som kan
störa upplevelsen av den äldre gårdens koppling till det f.d. agrara landskapet.

•

Siktlinjerna mellan den historiska gårdstomten, bronsåldersröset och
järnåldersgravfältet bör bevaras, nya byggnader bör inte tillkomma som
bryter detta visuella samband.

•

Eventuell planerad bebyggelse bör lägga vikt på att bevara/förstärka dessa
siktlinjer.

Träd och vegetation
•
•

Allér och äldre lövträd bör bevaras.
Inom område A bör röjning och skogsbete ske i syfte att återställa den f.d.
betesmarken.

Fornlämningar
•

Det är viktigt att fornlämningarna Botkyrka 70:1 (röse) och Botkyrka 75:1
(gravfält) förblir synliga i landskapet och att inte nya byggnader som stör
upplevelsen och förståelsen av lämningarna tillkommer. Dessa lämningar
bedöms utgöra ett viktigt fysiskt uttryck för riksintresset.

•

Fornlämningarna Botkyrka 439:1 och Botkyrka 74:2, skålgroparna, vid
trädgården samt väster om Hallunda gård kan tas fram och tillgängliggöras. För att stärka värdena och uppmärksamma besökande om skålgroparna kan platsanpassade informationsskyltar uppföras.
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Känslighets- och tålighetsanalys
Bedömning av känslighet och tålighet
Mycket känsligt landskap med
uttryck kopplade till riksintresset

Tåligt landskap- varsamhet krävs

Känsligt landskap - anpassning till
landskapsbilden krävs

A. Hallunda gård
Hallunda gård med tillhörande bebyggelse från skilda tider.
Inom detta område bedöms läsbarheten av miljön vara
mycket hög. På grund av miljöns kontinuerliga användning
och historiska kontext som agrar högreståndsmiljö
bedöms detta landskap vara mycket känsligt för tillägg
som motarbetar läsbarheten av den bärande berättelsen.
Modern bostadsbebyggelse i flera våningar är svår att läsa
ihop med den bärande berättelsen i landskapsrummet.

B. Yta i direkt anslutning till 4:20
Område som utgörs av gräsmark (f.d. åker respektive
parkmark/äppelträdgård) är pga det nära mötet med
gårdsmiljön och fornlämningar känsligt för exploatering.
Ny bebyggelse ska anpassas i höjd och siktlinjer ska
studeras noggrant. Stora volymer i slutna kvarter bör
undvikas.

C. Före detta åkermark väster och söder om gården
F.d. åkermark som p.g.a. det visuella sambandet med
modern bostadsbebyggelse och en dominerande modern
genomfartsgata med planskildhet samt det relativt vaga
visuella sambandet med gårdsmiljön gör att platsen
bedöms relativt tåligt för varsamma tillägg. Läsbarheten
av den riksintressanta berättelsen är lägre i dessa delar. Ny
bebyggelse ska trots det förhålla sig så att gårdsmiljöns
dominerande och höga placering i landskapet går att
utläsa samt att fornlämningarnas samband går att utläsa.

D. Gamla vägsträckningar
Äldre vägsträckningar är ett utpekat uttryck för
riksintresset. Kvarvarande äldre vägsträckningar är
mycket känsliga för ändring eller asfaltering/modern
trafikutrustning/belysning osv. Söder om gården är delar
av vägen borttagen i samband med avstyckningen på
1960-talet. Denna del av vägen bedöms vara mycket
viktig att återskapa så att miljöns funktionella och visuella
samband söderut mot sockencentrumet återupptas och
gården kan skymtas från Tomtbergavägen.
8
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Bedömning av fornlämningarnas läsbarhet (inom planområdet)
Läslig utan minsta svårighet med
uttryck kopplade till riksintresset

Inte läslig men med med uttryck
kopplade till riksintresset

Läslig med med svårighet med
uttryck kopplade till riksintresset

E. Bronsåldersröset
Hallundaröset (Botkyrka 70:1) kan upplevas mycket
tydlig i landskapet idag. Lämningen är läslig utan minsta
svårighet.

F. Hällristningar
Hällristningar (Botkyrka 439:1 och Botkyrka 74:2) i form
av skålgropar. Är inte synliga vid platsbesök men kan tas
fram och målas för att kunna upplevas.

G. Gravfält
Det nyupptäckta Gravfältet Botkyrka 259:1 ligger i
nordvästra kanten av planområdet. Är läslig med
svårigheter.

H. Järnåldersgravfält
Det viktigaste fysiska uttrycket för denna period är det
välbevarade gravfältet från järnåldern (Botkyrka 75:1) som
ligger i områdets östra del.

Hallunda gård - Fördjupad kulturmiljöutredning
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Figur 2. Karta som visar resultatet av känslighets- och tålighetsanalysen. Analys/karta WSP
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Uppdrag, syfte och metod
Uppdraget
Uppdraget är att ta fram en fördjupad kulturmiljöutredning över
Hallunda gård som underlag till områdets planerade utveckling.
Utredningen ska innehålla:
- Bedömning av förutsättningarna kopplade till riksintresset för
kulturmiljövård (konsekvenser av förändringar)
- Landskapsbildsanalys
- Fördjupad bedömning av bebyggelsemiljöernas känslighet (känslighet
och tålighetsanalys med koppling till riksintresset)
- Fördjupad och mer detaljerad bedömning av fornlämningar
(fornlämningsområden/samband med koppling till riksintresset)
- Detaljerade råd inför kommande planering
Kulturmiljöanalysen är en förutsättningslös utredning. Utredningen
specificerar vilka kulturhistoriska värden som kan identifieras 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 representerar och berättar.
Avgränsningen i tid är därför en del av utredningen samt analysen av
kulturmiljön.
Syfte
Kulturmiljöanalysen tar inte ställning till något enskilt förslag till
förändring eller bevarande, utan är en förundersökning avgränsad 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
förhållande till sannolika åtgärder. Området ligger inom riksintresse för
kulturmiljövården: Bornsjön [AB16], Botkyrka socken och utredningen
utgår från riksintressets motiv- och uttrycksbeskrivningar.
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Metod
Utredningen tar stöd i Boverkets råd kring värdering (2016) och i
Riksantikvarieämbetets Plattform för kulturhistorisk värdering och urval
(2015) för att vara objektiv och följa de nu gällande lagkraven och
yrkesmässig praxis. Plattformens syfte är att identifiera miljöns bärande
berättelser och dess fysiska uttryck samt att göra en bedömning av hur
fullständig och relevant miljön är ur kulturhistorisk synvinkel.
Analys av riksintresset har gjorts genom fältbesök i kombination av
historiska kartanalyser samt andra historiska källmaterial. Metod för
känslighet och tålighetsanalys är utförd enligt WSPs modell som bottnar i
Riksantikvarieämbetets vägledning för kulturhistorisk
värdering: Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6§ miljöbalken,
Handbok (2014).
Den kulturhistoriska analysen har baserats på kartanalyser vilka utförts
i GIS. Arbetet har utförts av arkeolog Ezequiel Pinto-Guillaume och
landskapsarkitekt Johanna Petersson våren/försommaren 2018.

Figur 3. Karta som visar utredningsområdets läge (röd polygon)
på topografiska kartan
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Tidigare studier
Arkeologiska utredningar och undersökningar
En arkeologisk utredning av de aktuella områdena gjordes 2016
av Arkeologistik AB (se Andersson 2016) och tidigare har en utredning
etapp 1 av en del av området gjorts av Stiftelsen Kulturmiljövård (se
Ählström 2011). Förutom de redan kända fornlämningarna i det aktuella området (RAÄ Botkyrka 70:1, 70:3-4, 74:1-2, 75:1 och 439:1) påträffades
bl.a. en husgrund, ett område med bebyggelselämningar och en by-/
gårdstomt (objekt 3, KM 9 och KM 5). Objektet KM 5 har senare erhållit
nummer RAÄ Botkyrka 73:1 i FMIS.
Två förundersökningar utfördes av Arkeologistik AB under år 2017. Den
första (Andersson 2017a) hade som syfte att avgränsa delar av fornlämningarna RAÄ Botkyrka 70:3-4, 74:1, 75:1 och 439:1 samt nypåträffade
fornlämningar objekt 3, KM 5/Botkyrka 73:1 och KM 9, för att Länsstyrelsen skulle kunna bedöma om de berördes av planerad bebyggelse. Den
andra (Andersson 2017b) förundersökningens syfte var var att avgränsa
fornlämningen RAÄ Botkyrka 803 inom fastigheten Hallunda 4:20 för
att Länsstyrelsen skulle kunna bedöma om den skulle komma att beröras
av planerad bebyggelse.

Kulturmiljöutredning
Genom en kulturmiljöutredning utförd av Arkeologerna AB har man identifierat de viktigaste konfliktpunkterna samt identifierat och lyft fram
värdekärnorna för planområdet (Nilsson 2017).
Värdekärnorna:
1. Agrar högreståndsmiljö. Hallunda gård som med sitt dominerande
terrängläge, ståndsmässiga byggnader, karakteristiska stenmurar och
parkliknande trädgård utgör ett utomordentligt gott exempel på ett säteri
från 1700-talet.
2. Komplex fornlämningsmiljö. I dag är de välbevarade gravarna och
gravfälten från brons- och järnåldern de tydligaste spåren efter de förhistoriska hallundainvånarna. Till bronsålderns viktigaste avtryck i området
hör dessutom en mångfacetterad bo-/handels-/hantverksplats belägen
strax utanför planområdet men med en visuell och sannolikt funktionell
koppling till Hallunda gård.

14
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Figur 4. Karta som visar Hallunda gårds agrara högreståndsmiljö (röd skraffering) samt de
håll från vilka gårdsmiljön är
visuellt tydlig idag (pilarna) enligt Arkeologerna/SHMs kulturmiljöutredning 2017

3.Kommunikation till land och på vatten. Riksintressebeskrivningen
lyfter fram de historiska kommunikationslederna som viktiga element.
För Hallunda gårds del handlar det om kopplingen mellan den äldre vägen
som ansluter till Mälarviken, först med brygga och båthus, sedan med
Ångbåtsbryggan, samt sommarvillorna från förra sekelskiftet.

Figur 5. Karta som visar den
flerdelade värdekärna som
bildar Hallunda gårds komplexa
fornlämningsmiljö enligt Arkeologerna/SHMs kulturmiljöutredning 2017

Hallunda gård - Fördjupad kulturmiljöutredning
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Bebyggelsehistorisk översikt
Befintlig bebyggelsemiljö inom området har inventerats och bedömts översiktlig
av Stiftelsen Kulturmiljövård. Utredningens slutsater beskriver i linje med Riksintressets beskrivning att den samlade kulturmiljön kring Hallunda gård har
ett mycket stort tidsdjup med lämningar från såväl förhistorisk som historisk tid.

Figur 6. Karta som visar
värdekärna som innehåller vägoch vattenlederna med koppling till Hallunda gård enligt
Arkeologerna/SHMs kulturmiljöutredning 2017

Den nuvarande gårdsmiljön har historiskt sett varit en agrar enhet. I samband
med utbyggnaden av Hallunda under tidigt 1970-talet kom denna agrara koppling att till stora delar att brytas. Möjligheten att uppleva Hallunda gård som
en agrar helhet begränsas i viss mån av att åkermarken som tillhört gården till
större delen är bebyggd. Vissa delar av åkermarken väster om gården kvarstår
som grönytor. Delar av utmarken/skogsmarken kvarstår. Men även om de
stora strukturerna kring gården förändrats under sent 1900-tal kvarstår en stor
del av den äldre bebyggelsen i gårdsmiljön.
Gårdens kontinuitet på platsen gör att denna bebyggelse kan sägas spegla
flera tidsskikt och ligger till grund för ett flertal berättelser om gården. Bebyggelsens placering på en höjd gör att den historiskt synts väl i ett öppet landskap.
Från jordbruksmarkerna i söder ger den ett representativt, klassiskt herrgårdsintryck med flyglar och lite avsides belägna ekonomibyggnader (Mårud
& Sjökvist 2017).
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2. Lagar, planer och
program
Miljöbalken - riksintresse för
kulturmiljövården
Riksintressebegreppet reglerades i lag genom införandet av
naturresurslagen (NRL) år 1987. Idag skyddas riksintressena av
Miljöbalken. I 1 kap 1§ fastslås att lagen ska tillämpas så att värdefulla
natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas.
Riksintresse för kulturmiljövården är ett begrepp som avser riksintressen
med värdefulla kulturmiljöer som skyddas enligt den centrala svenska
miljölagstiftningen, 3 kap 6 § Miljöbalken.

Miljöbalken (1998:808)
3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med markoch vattenområden
God hushållning
Särskilda markanvändningsintressen
6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden
eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i
närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som
avses i första stycket.

18

Hallunda gård - Fördjupad kulturmiljöutredning

Riksintresse för kulturmiljövården
Riksintressen för kulturmiljövården är sammanhängande kulturmiljöer
av stor betydelse ur ett nationellt perspektiv. Det är områden som
pekats ut av Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet gemensamt. För
riksintresseområden för kulturmiljövården gäller att de
ska skyddas mot åtgärder som kan innebära påtaglig skada på
kulturmiljön. Till varje område (anspråk) som pekats ut som riksintresse
för kulturmiljövård finns en riksintressebeskrivning, som redogör
för anspråket. Det är den delen av anspråken som regleras enligt lag
(Miljöbalken 3 kap 6 §).
Riksintressebeskrivningen består av två delar, som hör ihop, där den ena
delen beskriver den landskapstyp samt det kulturhistoriska skeende som
utgör motiveringen till riksintresset. Av motiveringen ska det framgå
vilken riksintressant kulturhistorisk tidsperiod eller samhällsprocess
som tydligt återspeglas i landskapet, och vilka förutsättningar som är
kopplade till den specifika platsen. Motiveringen ska även beskriva
vilka verksamheter och aktiviteter som kan kopplas till områdets
riksintressanta värden, samt under vilken tidsperiod de pågick.

Bornsjön [AB16]
Motivering till riksintresset:
Herrgårdslandskap utmed Mälaren och runt Bornsjön och sjön Aspen, som präglas av ett sedan bronsåldern utvecklat jordbruk, kommunikationerna på vatten och till lands, den tidiga medeltidens
sockenindelning och de stora herrgårdsanläggningarna. (Fornlämningsmiljö, Kommunikationsmiljö).
Uttryck för riksintresset:
Stenåldersboplatser och bronsåldersmiljöer, främst det delvis undersökta boplatskomplexet vid Hallunda med husgrundsterrasser,
skärvstenshögar och gravar. Fornborgar och stora gravfält från
järnåldern, bla ett gravfält med stora högar vid Norsborg, vilket kan
kopplas till de övergivna enheterna Borg och Herrhamra. Botkyrka
kyrka med äldsta delar från 1100talet, samt tillhörande
boställen och andra byggnader. Gamla vägsystem samt bryggor
och hamnplatser som speglar kommunikationerna på vattnet. Det
av storgodsdriften ända sedan förhistorisk tid präglade
landskapet med en rad herrgårdsanläggningar, parker, alléer
etc, bl.a. Norsborgs herrgård och Sturehov med tidiga industriella
verksamheter. Äldre lantlig bebyggelse. (Miljön berör även Salem
och Södertälje kommuner).
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Figur 7. Karta över norra
Botkyrkas och Salems
kommuner som visar
riksintresset för kulturmiljövård
Bornsjön [AB16] (röd polygon)
och utredningsområdet i svart.
Karta/analys WSP

Den andra delen av riksintressebeskrivningen berättar om de uttryck som
gör den riksintressanta kulturhistorien läsbar och synlig i landskapet.
Dessa uttryck utgörs av enskilda objekt och miljöer samt deras
egenskaper och karaktärsdrag. I den delen som beskriver uttrycken ska
även kulturhistoriska samband förklaras, både hur de fungerat och hur de
förhåller sig till varandra, i landskapet som helhet.
Större delen av utredningsområdet ingår i riksintresseområdet Bornsjön
[AB16] (se fig. 7). Beskrivningen av riksintresseområdet är sammanställd
år 1986 och beskriver framför allt området runt Bornsjön, som
karakteriseras av rika fornlämningsmiljöer, värdefulla bebyggelsemiljöer,
äldre vägsträckningar, Botkyrka kyrkomiljö och ett kulturlandskap med
kontinuitet från förhistorisk tid.
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Vad är ett riksintresse?
•
•

Ett riksintressant kulturlandskap belyser
särskilt väl en betydelsefull samhällshistorisk
utvecklingsprocess
Möjligheten att utläsa eller uppleva ”den
riksintressanta berättelsen” i landskapet är
central

Kulturmiljövårdens totalt ca 1650 riksintressen
spänner över en långs tidsrymd, från forntida
boplatsområden till efterkrigstidens förortsmiljöer
och omfattar ett brett urval av miljöer som innefattar såväl landsbygd som stadslandskap.
De riksintressanta kulturmiljöerna är miljöer där
ett betydelsefullt historisk skeende eller företeelse
särskilt väl går att utläsa eller uppleva i dagens
landskap. Sammantaget ska de ge en bred, nyanserad och övergripande bild av samhällets historia
och de ska belysa ett brett spektrum av tidsperioder, utvecklingsskeden och händelser som har
varit av betydelse för samhällsutvecklingen. Det är
sammansatta miljöer där landskapet, bebyggelse
av olika slag, kommunikationsstrukturer eller andra fysiska uttryck tillsammans bildar en komplex
helhetsmiljö.

Miljöbalkens
hushållningsbestämmelse
Hänsyn till kulturmiljöer av allmänt
intresse och av riksintresse regleras i de s.k.
Hushållningsbestämmelserna 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
kulturmiljöer 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 kulturvärden
eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt
som möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet
av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder.
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Kulturmiljölagen
Genom kulturmiljölagen anger samhället grundläggande bestämmelser
till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland annat
bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar,
fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål. I Kulturmiljölagens 2:a kapitel styrs skyddet av fasta fornlämningar och fornfynd. Fasta
fornlämningar är skyddade och tillstånd krävs av länsstyrelsen innan
ingrepp.

Figur 8. Karta som visar registrerade forn- och kulturlämningar samt utredningsområdet
inom den svarta polygonen.
Karta/analys WSP
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Kulturmiljölagen (1988:950)
1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön.
Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den
som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.
Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av
kulturmiljöer.

Samtliga fornlämningar är skyddade genom KML, skyddet gäller både för
kända registrerade fornlämningar och ett stort antal ännu icke identifierade fornlämningar. Skyddet innebär att det är förbjudet utan tillstånd
från länsstyrelsen att på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka
över en fornlämning. För hanteringen av fornlämningar anger KML en
arbetsgång som bygger på flera steg med syfte att, så långt som det är
möjligt, undvika och minimera ingreppen i fornlämningar. Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete skall arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.

Kulturmiljölagen (1988:950)
2 kap. Fornminnen
Fornlämningar och fornfynd
1 § Fornlämningar är skyddade enligt denna lag.
Fornlämningar är följande lämningar efter människors
verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre
tiders bruk och som är varaktigt övergivna.
1 a § Det som sägs i 1 § gäller inte om det kan antas att lämningen tillkommit eller, i fråga om fartygslämning, förlist 1850 eller
senare.
2 § Till en fornlämning hör ett så stort område på marken, sjöeller havsbotten som behövs för att bevara fornlämningen och ge
den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område benämns fornlämningsområde.
När en fråga om fastställelse av gränserna för ett fornlämningsområde uppkommer, prövas frågan av länsstyrelsen.

Om arbete skall utföras i anslutning till fornlämningsområdet skall Länsstyrelsen i Stockholms län kontaktas för att ta ställning till skyddsområdets omfattning.
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Plan- och bygglagen
Andra kapitlet
I plan- och bygglagens andra kapitel preciseras ett antal allmänna
intressen. Där anges bland annat att man ska ta hänsyn till stadsoch landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Ett
bebyggelseområdes särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga
och konstnärliga värden ska skyddas. Befintliga karaktärsdrag ska
respekteras och tas tillvara.
Vid prövning av en detaljplan ska kulturmiljöperspektivet vägas in.
Som ett allmänintresse är kulturmiljöperspektivet en central och ibland
avgörande aspekt för lämpligheten i att bebygga ett markområde. Särskild
hänsyn ska alltid tas till kulturvärdena på en plats, till exempel ska
utformning och placering göras som är lämplig utifrån kulturvärdena på
platsen. Vid planläggning ska särskilt värdefulla kulturmiljöer skyddas,
och ändringar och tillägg ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
kan respekteras och tas tillvara.
Åttonde kapitlet
I Plan- och bygglagen hanteras särskilt värdefull kulturmiljö genom
förvanskningsförbudet och avvägningarna mellan allmänna och enskilda
intressen.
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 kulturhistoriska värdet inte ska
minska. Förvanskningsförbudet gäller alltid, och ska följas av alla, såväl
kommunen som fastighetsägare och hyresgäster. Förvanskningsförbudet
ska tillämpas vid alla åtgärder som berör miljön.
Kommunens ansvar
Kommunen har enligt lagstiftningen ett särskilt ansvar vid planläggning
i särskilt 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 planläggning. Detta
innebär att kommunen inte ska utarbeta en detaljplan som skadar den
särskilt värdefulla kulturmiljön. Kommunen ska även besluta om lämpliga
bestämmelser som garanterar ett fullgott skydd för miljön.
Den kulturhistoriska värderingen utmynnar i att flera byggnader har ett
kulturhistoriskt värde som motsvarar lagstiftningens begrepp särskilt
värdefull.

24

Hallunda gård - Fördjupad kulturmiljöutredning

Plan- och bygglag (2010:900)
2 kap 3 § och 4 §
3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala
och regionala förhållanden främja // en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda
miljöförhållanden i övrigt//
4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller
förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att
bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för
ändamålet.
8 kap 17 §
Ändring av en byggnad och flyttning 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.
8 kap 13 §
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
Första stycket ska tillämpas också på
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 16 kap 7 §
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i
en detaljplan eller i områdesbestämmelser,
3. allmänna platser, och
4. bebyggelseområden
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Planer och program
Översiktsplan
Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring som visar hur
kommunen anser att den fysiska miljön bör användas och utvecklas på
kort och lång sikt. I en översiktsplan kan landskapets och bebyggelsens
kulturvärden tydliggöras och analyseras utifrån ett större sammanhang.

Kulturvärdena i översiktsplanen
I arbetet med en översiktsplan ska, liksom vid all planläggning, hänsyn tas
till stads- och landskapsbilden liksom platsens natur- och kulturvärden.
Värdena hos särskilt värdefulla bebyggelseområden ska skyddas.

Plan- och bygglag (2010:900)

2 kap 6 §
Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan,

Vid planläggning ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas (Lag 2014:477).

Botkyrka kommuns översiktsplan 2014
Den 22 maj 2014 antog Botkyrkas kommunfullmäktige en ny översiktsplan
för Botkyrka kommun. Översiktsplanen är ett dokument som visar
kommunens långsiktiga vision för användningen av de mark- och
vattenområden som ligger i kommunen. I översiktsplanen ska både
allmänna intressen och miljö- och riskfaktorer redovisas. Planen
ska också visa hur den redan bebyggda miljön ska bevaras eller
utvecklas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men används som
utgångspunkt vid planläggning och bygglovsprövning ur ett långsiktigt
perspektiv.
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Botkyrka kommuns kulturmiljöprogram
Botkyrka kommun har ett kulturmiljöprogram från 2014.
Programmets syfte är att: 1. Lyfta fram ett antal miljöer som speglar
kommunens utveckling från forntid och fram till idag, 2. Tydliggöra
kulturhistoriska karaktärsdrag och ange riktlinjer för framtida plan- och
bygglovshantering och 3. Skapa ett aktuellt underlag för den kommunala
översiktsplaneringen. Större delen av utredningsområdet ingår i en miljö
som identifieras i kulturmiljöprogrammet. Miljön heter Hallunda.

Figur 9. Karta som visar miljön
Hallunda som beskrivs i kulturmiljöprogrammet. Karta:
Botkyrka kommun 2014
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Kulturmiljöprogrammet utgör en revidering av ett befintligt program
från år 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.

Kulturmiljöprogrammets riktlinjer för miljön
Hallunda
• Bronsålderslämningar och järnåldersgravfält skyddas från
närgången bebyggelse eller andra ingrepp i miljön.
• Kulturlandskapets indelning mellan in- och utägor som markeras med stenmurar värnas.
• Äldre byggnader i området bevaras. Befintliga äldre byggnadsdetaljer såsom grundmurar, socklar, fasadpaneler, knutlådor,
fönster, fönsterluckor, knutlådor, trappor m.m. bibehålls.
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3. Kort historik
Platsens historia
Stenåldern (ca 3000 - 1700 f.Kr.)
Inga spår av stenåldern finns inom planområdet eller i dess närhet.

Bronsåldern (1700 - 520 f.Kr.)
De hittills undersökta fornlämningarna i närområdet berättar dessutom
om att Hallunda haft en central funktion redan under yngre bronsåldern
(Rahmqvist & Janzon 2002 s 32). Även icke undersökta lämningar som den
stora röset, gravfält och skärvstenshögar pekar ju på att platsen varit av
betydelse.

Järnåldern (520 f.Kr. - 1042 e.Kr.)
Bronsåldersboplatsen förlorar sin funktion och ersätts av ett gravfält.
Allt tyder på att en ny boplats skapas i området Hallunda gård ligger idag
(Botkyrka 73:1). Några av gravfälten och boplatser från yngre bronåldern
fortsätter att brukas även under järnåldern.

Medeltiden (1042 e.Kr.) till 1600-talet
Den välbevarade Hallunda gård har minst medeltida ursprung (Rahmkvist
& Janzon 2002, Ählström 2011, Nilsson 2017). Under medeltiden bestod
Hallunda by av två gårdar.

1700- och 1800- talet
I början av 1700-talet slås gårdarna ihop och egendomen får säterirättigheter. Den östra gården rivs och vid mitten av seklet uppförs nuvarande
gårdsanläggning Hallunda.
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Figur 10. Flygfoto på
Hallunda gård från år 1967.
Foto: Lars Bergström cc
Riksantikvarieämbetet
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4. Analys av
landskapsbild
Följande text beskriver de karaktärsområden som landskapsarkitekt Johanna Petersson har identifierat vid fältbesök på Hallunda gård.

Karaktärsområden
1. Åker 1 - 1700-tal
Tidigare åker som fragmenterades under 1970-talet då man bebyggde
västerut. Idag avskild från Hallunda gård.
2. Åker 2 - 1700-tal
Åkerrum tydligt avgränsat rum med visuell koppling till det mäktiga röset
från bronsåldern.
3. Åker 3 - 1700-tal
Tydlig rumslighet och koppling till ladugården.
4. Hallunda gård -1700-tal
Mangårdsbyggnaden från 1700-tal. Högt belägen väl synlig med vidsträckt
utsikt. Omgivande terrasser och gårdsplan.
5. Gårdens parkrum 1700-tal
Entré söderifrån med dess böljande gräsytor. Gården är vänd söderut mot
kyrkan.
6. Fägården 1800-1900-tal
Avgränsat rum med väl tilltagna ytor. Fägården med ladugård, stall och lador.
7. Trädgården - 1700 -1900-tal
Idag har trädgården fruktträd och ett orangeri och avgränsas av en stenmur. Under 1700-talet fanns köksträdgårdsväxter, äkta och oäkta fruktträd, bär- och rosbuskar. År 1922 beskrevs trädgården som omfattande
och omgärdad av stenmurar och kastanjeträd. Under 1900-talet omfattades trädgården av flertalet växthus med funktion som handelsträdgård.
Under 1930-talet restaurerades trädgårds- och parkmiljön av trädgårdsarkitekten Emma Lundberg tillsammans med sin son, restaureringsarkitekten Erik Lundberg. Syftet var att ”bevara och betona befintlig vegetation-
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styper, bergs- och skogspartierna, ängsglänta, snår och klyfta.” Lusthuset vid
mangården skulle samspela med dåvarande parktempel i norr.
8. Engelska parken - 1700-talets senare del
Idag en lövskog med storvuxna träd. Tidigare parkmiljö med mycket
lövskog, engelska gångar och ”täckta lövsalar”.
Figur 11. Karta som visar
karaktärsområden vid Hallunda
gård idag. Karta/analys WSP
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9. Åker/trädgårdsodling - 1700-tal
Området var tidigare en del av trädgården, dessförinnan var den åker.
10. Mellanzon/tidigare åker - 1700-tal
Idag är områden påverkat av den väg som anlades under 1970-talet. Tidigare åkermark.
11. Sjöträgården - 1800-tal
Kuperad mark som idag är skogsbevuxen. Under 1870-talet beskrevs
Sjöträdgården ha god gräsväxt samt stor andel lövträd samt då nyligen
anlagda gångar. Flertalet historiska byggnader flyttades hit, bl.a. magasin,
lusthus och kvarn. Området fanns med i Lundbergs restaurering år 1930.
12. Åker 4 - 1700-tal
Rester kvar av den tidigare åkern som delvis bebyggdes under 1970-talet.
Kantas i väst av en allé. Längsmed åkern sträcker sig den gamla färdvägen
från vattnet.

Känslighet
Mycket hög känslighet
Området som bedöms ha mycket hög känslighet täcker in de delar som utgör helhetsmiljön ur landskapssynpunkt för Hallunda gård. En förändring
inom detta område skulle påverka förståelsen av gården och dess sammanhang till det omgivande landskapet. En förändring skulle innebära en
fragmentering av helhetsmiljön och minska läsbarheten av vad Hallunda
gård engång var. Eventuell förändring i detta område måste ske med
största varsamhet och hänsyn till siktlinjer.
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Hög känslighet
Området som bedöms ha hög känslighet täcker in de delar som idag inte
är lika tydligt kopplade till den helhetsmiljö som Hallunda gård är. En
förändring inom dessa områden skulle inte påverka förståelsen av gården
och dess sammanhang till det omgivande landskapet i samma uträckning som en förändring inom området som har mycket hög känslighet.
Området är redan idag påverkat av omgivande miljöer. Det innebär att
ny planerad bebyggelse med hänsyn härtill bör ske med omsorg i såväl
planering som detaljprojektering.
Låg känslighet
Området som bedöms ha låg känslighet är idag påverkat av omgivningen så att dess tidigare koppling till Hallunda gård är svårläst ur landskapssynpunkt. Ur landskapssynpunkt bedöms en större förändring inom
detta område inte påverka Hallunda gård och dess helhetsmiljö.
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Figur 12. Karta som visar landskapets känslighet mot förändringar. Karta/analys WSP
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5. Antikvariska
bedömningar
Bedömningar av förutsättningar
kopplade till riksintresset för
kulturmiljövård

5

WSP har i följande analys utgått ifrån gällande motiv- och uttryckstext.
Varje motiv och uttryck som bedöms ha relevans för den aktuella palnen
redovisas.
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Fysiska uttryck inom/intill planområdet
Bronsåldern

m

Ännu i dag finns välbevarade spår efter de förhistoriska hallundainvånarna. De viktigaste fysiska uttryck som finns bevarade från bronsåldern är
de gravar som är tydligt identifierbara. Det storslagna bronsåldersröset
(Botkyrka 70:1) och två hällar med hällristningar i form av skålgropar
(Botkyrka 439:1 och 74:2) samt Hallundaboplatsen (Botkyrka 69:1) är de
mest framträdande.

Figur 13. Hallundaboplatsen
(Botkyrka 69:1). Vy mot söder.
Foto: Pia Nilsson/Arkeologerna
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Figur 14. Bronsåldersröset
(Botkyrka 70:1). Vy mot sydost.
Foto: E.Pinto-Guillaume/WSP

Det utmärkta läget invid goda vattenleder och hamnlägen visar, tillsammans med den varierade topografin och den bördiga marken, att planområdet varit attraktivt sedan förhistorisk tid och framåt.

Figur 15. Hällristning med
skålgropar från bronsäldern
(Botkyrka 439:1). Vy mot öster.
Foto: Sven-Gunnar Broström/
BOTARK
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Fördjupad bedömning av fornlämningar
Bronsåldern
Som vi har sett framträder de tydligaste spår av mänsklig aktivitet vid
Hallunda under bronsåldern. Bronsåldersröset (Botkyrka 70:1) och Hallundaboplatsen (Botkyrka 69:1) och andra gravfält (Hallunda 76:1) har daterats till perioden.

Figur 16. Hypotetisk karta som
visar en analys av fysiska uttryck
under bronsåldern. Utredningsområdet är streckat i röd färg.
Gravfält i ljusblåfärg är borttagna. Analys/karta: WSP

Bronsåldersröset ligger i närheten av dåtidens strandlinje. Boplatser och
gravfält ligger placerade i landskapet som en ring runtom de öppna ytor
som användes för agrar verksamhet. Att Hallunda gård har en topposition bland Mälardalens bronsåldersboplatser beror emellertid på att
den faktiskt var en mycket speciell plats, med rikliga spår efter bronshantverk (Jaanusson 1981, Karlenby 2011).

Fysiska uttryck
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Under bronsåldern fungerade Hallundaboplatsen (Botkyrka 69:1) som ett
framstående centrum. Dess funktionella samband sker mot Bronsåldersröset (Botkyrka 70:1), gravfält, åkermark och ner till en tänkt hamn ner
vid Mälaren.

Figur 17. Hypotetisk karta som
visar en analys av funktionella
samband (ljusbruna pilar) mellan de vitikgaste fysiska spår
och färdvägar (ljusblå pil) under
bronsåldern. Utredningsområdet är streckat i röd färg. Analys/
karta: WSP

Funktionella
samband
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Fysiska uttryck inom/intill planonmrådet
Järnåldern
Det finns välbevarade spår efter de förhistoriska hallundainvånarna under järnåldern. Det viktigaste fysiska uttrycket från denna period är det
välbevarade gravfältet från järnåldern (Botkyrka 75:1), som ligger i områdets östra del.
Även om äldsta belägg för Hallunda är från år 1442, kan själva byn ha haft
ett tidsdjup som sträcker sig ner i järnåldern. Förleden av platsnamnet är
inte klarlagd men efterledet -lunda är känt från början av folkvandringstid
(375- e.Kr.) och in på medeltiden. Betydelsen av -lund är ’skogsdunge’.

Figur 18. Järnåldersgravfält
(Botkyrka 75:1). Vy mot sydväst).
Foto: Pia Nilsson/Arkeologerna
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Den förhistoriska delen av berättelsen som börjar under bronsåldern
(1700 f.Kr. - ) och fortsätter in i yngre järnåldern ( - 1042 e.Kr.). Hallunda
bronsåldersröset (Botkyrka 70:1), Hallunda bronsåldersboplats (Botkyrka
69:1) tillsammans med järnåldersgravfältet (Botkyrka 75:1), hällristningar
(Botkyrka 439:1 och Botkyrka 74:2) samt gravfältet som ligger mot söder
av utredningsområdet (Botkyrka 76:1) är de tydligaste lämningar som
fortfarande kan tydlig upplevas på plats idag.
Berättelsen handlar om hur människan först bosatte sig i området under
bronsåldern och hur platsen blir en av de viktigaste bronsåldersboplatser
i hela Mälardalen. Hallunda blev en viktig hamn med egen tillverkning av
bronsföremål. Läget var mycket strategiskt, i en södersluttning alldeles
invid den vattenväg som förband Mälaren med Östersjön, men ändå skyddat från både insyn och nordliga vindar (Bojs & Sjölund 2016).

Figur 19. Stenkrets,
grav (Botkyrka 799).
Foto: Paulina Virta/WSP
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Fördjupad bedömning av fornlämningar
Järnåldern
Ny forskning (bl.a. Beronius-Jörpeland) pekar på att järnåldernsboplats
inte låg under gårdens historiska bebyggelse. De två boplatser som ligger
inom planområdet dock visar att man kan ju ha bott över en mycket större område och även flyttat runt. Området som utgjorde det tidigare centrumet under bronsåldern övergår då till att bli ett gravfält. Kopplingen
till vattnet behölls. Färdvägarna på vattnet förblir de viktigaste färdmedel
även under järnåldern.
Figur 20. Hypotetisk karta som
visar en analys av fysiska uttryck
under järnåldern. Utredningsområdet är streckat i röd färg.
Analys/karta: WSP

Fysiska uttryck
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Figur 21. Hypotetisk karta som
visar en analys av funktionella
samband (ljusbruna pil) mellan
de viktigaste fysiska spåren och
färdvägarna (ljusblå pil) under
järnåldern. Utredningsområdet
är streckat i röd färg. Analys/
karta: WSP

Funktionella
samband
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Fysiska uttryck inom/intill planonmrådet
Medeltiden
Den äldsta beverade kartan över Hallunda är från år 1636 och denna karta
visar en struktur som troligtvis inte skiljer sig så mycket från den som byn
hade under medeltiden.
Under 1500-talet kom Hallunda att delvis tillhöra kronan. Det är dock osäkert om Hallunda då utgjordes av ett eller flera hemman. Ett hemman
kan sägas vara en jordbruksfastighet som gav tillräcklig avkastning för
att brukaren skulle kunna försörja sig och sin familj och betala skatt. En
uppdelning av Hallunda i två gårdar redovisas på karta från år 1636 och
lever kvar in på 1700-talet (Mårud & Sjökvist 2017).
Denna del av berättelsen upplevs idag bara på gamla kartor och i äldre
dokumentation. Det finns inga fysiska lämningar kvar på platsen idag från
denna historiska period.
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Figur 22. Halunda, Bootkyrkia
Sochn, Geometrisk avmätning
av Sven Månsson 1636
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Fördjupad bedömning av fornlämningar
Medeltiden
Under medeltiden är det kyrkan och kyrkobyn som blir sockencentrum.
Landsvägarna får en viktigare funktion.
Jordbruket får en allt viktigare roll i hur de funktionella sambanden inom
området ser ut. Kopplingen till transportleden Mälaren i norr och till kyrkan och sockencentrumet i söder är också viktiga funktioner.

Figur 23. Hypotetisk karta som
visar en analys av fysiska uttryck
under medeltiden. Utredningsområdet är streckat i röd färg.
Analys/karta: WSP

Fysiska uttryck
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Figur 24. Hypotetisk karta som
visar en analys av funktionella
samband (ljusbruna pil) mellan
de viktigaste fysiska spåren och
färdvägarna (ljusblå pil) under
medeltid. Utredningsområdet är
streckat i röd färg. Analys/karta:
WSP

Funktionella
samband
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Fysiska uttryck inom/intill planområdet
1700- och 1800- talet
Framåt mitten av 1700- talet verkar, enligt källor redovisade i texten
ovan, den nya mangårdsbyggnaden vara färdig och tagen i bruk som bostad (Nilsson 2017). Enligt sedvanligt mönster för herrgårdsmiljöer under
den senare delen av 1700-talet anlades en engelsk park med ett litet lusthus (Mörkfors & Ullén, 1988).
Denna del av berättelsen upplevs starkt då många av de fysiska elementen
från 1700-talet är välbevarade och restaurerade, däribland vägar, byggnader, trädplanteringar, aleer och stenmurar.

Figur 25. Historisk allé från
Mälaren som leder till gården.
Vy mot väster. Foto: Paulina
Virta/WSP
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Figur 26. Hallunda gård 2018, Huvudbyggnad. Vy mot nordväst.		
Foto Holger Ellgaard/cc Wikimedia
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Figur 28. Historisk väg från
Botkyrka kyrka som leder till
gården. Vy mot norr. Foto: E.
Pinto-Guillaume/WSP
Figur 27. Flygfoto över Hallunda
gård, vykort, 1930-tal
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Fördjupad bedömning av fornlämningar
1700-talet
Strukturerna på åkern får en annan form med öst-västlig riktning. Vägarna blir tydliga ner mot kyrkan och sockencentrumet samt vidare till
Stockholm och vattnet.

Figur 29. Hypotetisk karta som
visar en analys av fysiska uttryck
under 1700- och 1800- talet.
Utredningsområdet är streckat i
röd färg. Analys/karta: WSP

Fysiska uttryck
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Figur 30. Hypotetisk karta som
visar en analys av funktionella
samband (ljusbruna pil) mellan
de viktigaste fysiska spåren och
färdvägarna (ljusblå pil) under
1700- och 1800- talet. Utredningsområdet är streckat i röd
färg. Analys/karta: WSP

Funktionella
samband
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Herrgårdslandskap utmed Mälaren.
Herrgårdsanläggning med parker, alléer
samt äldre lantlig bebyggelse
Beskrivning

Hallunda gård utgör med sitt dominerande terrängläge, ståndsmässiga och kulturhistoriskt värdefulla byggnader, kraftiga stenmurar och
parkliknande trädgård ett utomordentligt gott exempel på en småskalig
1700-talsherrgård med bibehållen äldre karaktär.
Gården har ett dominerande läge i planområdet och skiljer sig markant
från omgivande bebyggelse. Det höga terrängläget och de stora byggnaderna bidrar till att gården finns i blickfånget, mest slående
från söder och väster. Tåligheten för förändringar är kopplad till att gårdsmiljöns karaktär och skala bibehålls, och att de återstående sambanden
mellan komponenterna inte fragmentiseras ytterligare.
Den samlade miljön bygger på flera betydelsebärande komponenter, som
tillsammans bildar värdekärnan (Nilsson 2017). Dessa fysiska uttryck är
värdebärande som inte får tas bort/förvanskas.

Fysiska uttryck kopplade till riksintresset
Värdebärande karaktärsdrag
•
•

•
•
•
•

Mangårdsbyggnader belägna på en höjd i landskapet som visar dess
historiska funktion i landskapet.
Övrig äldre bebyggelse som speglar den historiska gårdsfunktionen
med agrar koppling; trädgårdsmästarbostaden intill f.d. trädgård/
engelsk park, klockhuset intill mangården samt ekonomibyggnader i
söder närmast f.d. åkermark och parkhuset med ekonomibyggnader
norr om gårdsmiljön.
Den stenmursomgärdade trädgården med orangeri och fruktträd.
De kraftiga stenmurarna som dels följer tomtgränsen, dels löper längs
vägar och ibland markerar gränsen mellan den historiska inägo- och
utmarken.
Det visuella och upplevda funktionella sambandet mellan gårdstomten
och den historiska odlingsmarken.
Allér längsmed vägar och historiska gränser.

Känslighet
•

Mycket känsligt

Råd och riktlinjer

Se kapitel om råd och riktlinjer i slutet av detta dokument.
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Bilder som visar fysiska uttryck

Figur 31. Hallunda gård, mangårdsbyggnad
Foto: Paulina Virta/WSP

Figur 32. Hallunda gård, lockhuset
Foto: Paulina Virta/WSP

Figur 33. Hallunda gård,
trädgårdsmästarbostaden, långa längan
och magasin. Foto: Paulina Virta/WSP

Figur 34. Hallunda gård, Orangeriet,
fasad. Foto: Paulina Virta/WSP

Figur 35. Hallunda gård, Vy mot sydväst
med vagnslider. Foto: Paulina Virta/WSP
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2. Fornlämningsmiljö utmed Mälaren med
utvecklat jordbruk sedan bronsåldern.
Framstående bronsåldersmiljöer och stora
gravfält från järnålder
Beskrivning

Gravarna och gravfälten från brons- och järnåldern är de tydligaste spåren efter de förhistoriska hallundainvånarna. Två välbevarade gravfält
från järnåldern och ett röse från bronsåldern är de visuellt, pedagogiskt
och upplevelsemässigt tydligaste förhistoriska lämningarna. Till bronsålderns viktigaste avtryck i området hör dessutom Hallundaboplatsen,
belägen strax utanför planområdet åt väster. Här finns lämningar efter
handel, bronsgjuteri och bosättning liksom gravar. Med tanke på det stora
gravfält som sträcker sig ända in i trädgården finns sannolikt även järnålderns gårdar i omedelbar närhet (jfr Selling 1977 s 96). Kanske var de båda
platserna (Hallundaboplatsen och nuvarande Hallunda gårdstomt) delar
av samma förhistoriska bosättning, men med olika funktioner? Av någon
anledning var det den förhistoriska boplatsen vid nuvarande Hallunda
gård som kom att fortsätta användas kontinuerligt fram till i dag, medan
Hallundaboplatsen med sin omfattande hantverks- och handelsverksamhet miste sin funktion betydligt tidigare (Nilsson 2017).

Fysiska uttryck kopplade till riksintresset
Värdebärande karaktärsdrag
•
•
•
•
•

Bronsåldersröset (Botkyrka 70:1) med omgivande landskap/buffertzon
Gravfältet (Botkyrka 75:1) som sträcker sig in i trädgården.
Hallundas äldre boplats med fornlämningar (Botkyrka 69:1).
Skålgropar i anslutning till bronsåldersboplatser och gravar.
Visuella samband mellan gården och det agrara landskapet samt mellan de
framstående fornlämningarna.

Känslighet
•

Mycket känsligt

Råd och riktlinjer
Se kapitel om råd och ritklinjer i slutet av detta dokument.
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Bilder som visar fysiska uttryck

Figur 36. Bronsåldersröse (Botkyrka 70:1).
Foto: Paulina Virta/WSP

Figur 37. Bronsåldersröse, detalj (Botkyrka 70:1).
Foto: Paulina Virta/WSP

Figur 38. Stensättning, grav (Botkyrka 799).
Foto: Paulina Virta/WSP

Figur 39. Stensättning, grav (Botkyrka 802).
Foto: Paulina Virta/WSP

Figur 40. Hällristning, skålgropar (Botkyrka 439:1).
Foto: Sven-Gunnar Broström/BOTARK

Figur 41. Hällristning, skålgropar (Botkyrka 74:2).
Foto: Sven-Gunnar Broström/BOTARK
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3. Kommunikationsmiljö utmed Mälaren
med gamla vägsystem med bryggor och
hamnplatser som speglar kommunikationer
på vattnet
Beskrivning

Riksintressebeskrivningen lyfter fram de historiska kommunikationslederna som viktiga element i riksintresseområdet. Det goda läget invid förhistoriska vattenleder är, som nämnts tidigare, själva grunden för de tidiga hallundabornas etablering i området. I dag handlar det om att behålla
kopplingen mellan vattnet och den väg som noteras på kartor från år 1699
och framåt. 1699 års karta visar ingen brygga eller hamn där vägen ansluter till Mälarviken, men givetvis fanns en sådan. På 1802 års karta
har vägen till säteriet en anslutning till ”Vägen till Stockholm”. Denna karta
visar även en brygga samt ett båthus eller liknande. Den Häradsekonomiska kartan från år 1901-1906 visar att vägen förlängts längs stranden
åt norr, och här finns ett annat läge, som motsvarar Ångbåtsbryggan,
markerat som brygga men den äldre och mindre bryggan finns ännu kvar.
Vägen och bryggan visar del av Hallunda gårds ekonomi (fiske, torp) och
transportvägar. I denna miljö, se figur 33, har även de tidstypiska
sekelskiftessommarvillorna inkluderats, trots att de ligger utanför planområdet. De är uppförda här på grund av läget vid vattnet, och möjligheterna till rekreation och båtliv (Nilsson 2017).

Fysiska uttryck kopplade till riksintresset
Värdebärande karaktärsdrag
•
•
•

Den äldre vägen från infarten till Hallunda gård och norrut.
Sommarvillorna och torpet Parkstugan.
Anslutningen till stranden och till det historiska båtläget.

Känslighet
•

Mycket känsligt

Råd och riktlinjer
Se kapitel om råd och ritklinjer i slutet av detta dokument.
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Bilder som visar fysiska uttryck

Figur 42. Huvudingång mot gården som bedöms som mycket
känslig. Foto: Paulina Virta/WSP

Figur 43. Alléekantad väg ner mot Mälaren som bedöms som
mycket känslig. Foto: Paulina Virta/WSP

Figur 44.

Gamla vägen genom gården. Foto: Paulina Virta/WSP

Figur 45. Streckad linje visar gamla vägen från kyrkan
mot gården, bedöms som kycket känslig. Foto: Paulina
Virta/WSP

Hallunda gård - Fördjupad kulturmiljöutredning

57

Bedömning av siktlinjer som har
betydelse för riksintresset och platsens
historiska värde
De utvalda vyerna visar de viktigaste och lättast läsbara fysiska
elementen inom planområdet och sambandet mellan dessa.

Årstiderna påverkar grad av visuell kontakt
Upplevelsen av platsen skiljer sig mycket beroende på när den besöks.
Under vinterhalvåret är insyn till gården mer öppet eftersom de flesta
träden saknar löv. Under sommarhalvåret däremot bildar vegetationen en
tätt ridå runtom gården som skapar en barriär och försvårar insyn.
Figur 46. Karta som visar de viktigaste visuella samband in mot
gården. Karta/analys WSP
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Vyerna in mot gården
Vy A från bronsåldersröset mot gården
Inga spår av byggnaderna kan upplevas från bronsåldersröset mot gården
under sommartid (Vy A mot sydost).

Figur 47. Vy A från bronsåldersröset in mot gården. Vy mot
sydost under sommarhalvåret. Ingen visuell kontakt upplevs. Foto:
E. Pinto-Guillaume/WSP

Bedömning: visuell kontakt mellan bronsåldersröset och gården
saknas under sommahalvåret
Vy B från Hallundaboplatsen mot gården
Inte heller kan man se gården från Hallundaboplatsen under
sommarhalvåret (Vy B mot sydost). Möjligtvis under vinterhalvåret kan
man få en glimt av vissa av gårdens byggnader när träden har inga löv.
Bedömning: visuell kontakt mellan bronsåldersboplatsen och gården
saknas under sommahalvåret

Figur 48. Vy B från bronsåldersboplatsen in mot gården. Vy mot
sydost under sommarhalvåret. Ingen visuell kontakt upplevs .Foto:
E. Pinto-Guillaume/WSP
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Figur 50. Hallunda gård sedd
från Bronsgjutarvägen. Vy B2 mot
öster. Foto: Pia Nilsson/Arkeologerna

Vy B2 från miljonprogramsområdet i väst mot gården
Möjligtvis upplevs gården bäst under vintertid och då tydligast från
Bronsjutarvägen mellan miljonprogramshusen mot väst. Val av gatunamn
visar miljonprogrammets hansyn till platsens historia.
Bedömning: visuell kontakt upplevs tydligt under vinterhalvåret

Figur 49. Vy C från gravfältet i
söder in mot gården. Vy mot norr
under sommarhalvåret. Ingen
visuell kontakt upplevs. Foto: E.
Pinto-Guillaume/WSP
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Vy C och C2
Sedd från gravfältet i söder (Botkyrka 76:1) under sommarhalvåret kan
gården inte ses (Vy C mot norr). Under vintertid däremot kan (Vy C2 mot
norr) byggnaderna tydas bakom trädridån och sambandet mellan gården
och de öppna markytor mot söder blir läsbar.
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Figur 51. Ungefär samma vinkel
som ovan tagen under vinterhalvåret. Vy C2 mot öster. Den
visuella kontakten upplevs med
vissa svårigheter. Foto: Pia Nilsson/
Arkeologerna

Bedömning: visuell kontakt mellan gravfältet i söder och gården
saknas under sommahalvåret och kan upplevas med vissa
svårigheter under vinterhalvåret
Vy D och från järnåldersgravfältet mot gården
Från järnåldersgravfältet (Botkyrka 75:1) ser man inget av gården (Vy D
mot nordväst). Även om man står strax utanför gravfältets nordvästra
kant kan man inte se gården bakom fruktträgården på grund av
vegetationen. På vintern däremot från just den sistnämnda punkten kan
man ana gårdens former i bakgrunden bakom stenmurar och träd.
Bedömning: visuell kontakt mellan gravfältet i söder och gården
saknas under sommahalvåret

Figur 52. Vy D från järnåldersgravfältet in mot gården. Vy mot
nordväst under sommarhalvåret.
Ingen visuell kontakt upplevs.
Foto: E. Pinto-Guillaume/WSP
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Vyerna från gården
Vyerna från gården mot de olika framstående fysiska kulturhistoriska
elementen i landskapet störs av vegetation och andra byggnader under
sommarhalvåret.
Vy A från gården mot Bronsåldersröset
Från gården mot Bronsåldersröset (Botkyrka 70:1) är avskärmat på grund
av vegetation (Vy A mot nordväst).
Bedömning: visuell kontakt mellan gården och Bronsåldersröset
saknas under sommahalvåret
Vy B från gården mot Hallundaboplatsen
Vyn från gården mot Hallundaboplatsen (Botkyrka 69:1) är avskrämad av
både vegetation och lusthuset (Vy B mot väster).

Figur 53. Karta som visar de
viktigaste visuella samband ut
från gården
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Bedömning: visuell kontakt mellan gården och Hallundaboplatsen
saknas under sommarhalvåret
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Figur 54. Vy A från gården mot
bronsåldersröset. Vy mot nordväst
under sommarhalvåret. Ingen
visuell kontakt upplevs. Foto: Paulina Virta/WSP

Figur 55. Vy B från gården mot
bronsåldersboplatsen. Vy mot
väst under sommarhalvåret. Ingen
visuell kontakt upplevs. Foto: Paulina Virta/WSP
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Figur 56. Vy C från gården mot
gravfältet i söder. Vy mot sydväst
under sommarhalvåret. Ingen
visuell kontakt upplevs. Foto: Paulina Virta/WSP

Vy C från gården mot gravfältet i söder
Vyn från gården mot gravfältet bryts helt under sommarhalvåret av både
vegetation och bebyggelse.
Bedömning: visuell kontakt mellan gården och gravfältet i söder
saknas under sommarhalvåret
Vy D från gården mot järnåldersgravfältet
Vyn sydöst från gården mot järnåldersgravfältet bryts helt under
sommarhalvåret av både vegetation och bebyggelse.

Figur 57. Vy D från gården mot
järnåldersgravfältet. Vy mot sydost
under sommarhalvåret. Ingen
visuell kontakt upplevs. Foto: Paulina Virta/WSP
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Bedömning: visuell kontakt mellan gården och järnåldersgravfältet
saknas under sommarhalvåret
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Kulturmiljön som består av gården, fägården, trädgården samt den gamla
vägen är helt avskärmat genom stängsel och vegetation från de areala
ytor som ligger utanför. Från gården upplever man inte miljöprogrammets områden och det som händer utanför.

Vyerna mellan fornlämningarna

Vissa av de visuella samband mellan fornlämningarna är något bättre.

Figur 58. Karta som visar de viktigaste visuella sambanden mellan
de framstående fornlämningarna
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Figur 59. Vy E1 från gravfältet i
söder mot bronsåldersröset. Vy
mot norr under sommarhalvåret.
Visuell kontakt upplevs med vissa
svårigheter. Foto: E. Pinto-Guillaume/WSP

Vy E1 från bronsåldersröset mot gravfältet och E2 tillbaka
Vyn från bronsåldersröset (Botkyrka 70:1) mot gravfältet i söder
(Botkyrka 76:1) består än idag av en öppen yta (Vy E). Samma sak tvärtom
från gravfältet i söder mot bronsåldersröset. Det som försvårar insyn är
Tomtbergavägen och en gångpassage under vägen. Situationen gäller
både under sommar- och vinterhalvåret.
Bedömning: visuell kontakt mellan bronsåldersröset och gravfältet
i söder upplevs med vissa svårigheter under både sommar- och
vinterhalvåret

Figur 60. Vy E2 från bronsåldersröset mot gravfältet i söder. Vy
mot söder under sommarhalvåret.
Visuell kontakt upplevs med vissa
svårigheter. Foto: E. Pinto-Guillaume/WSP
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Vy F från gravfältet i söder och järnåldersgravfältet och tvärtom
Det visuella sambandet mellan järnåldersgravfältet (Botkyrka 75:1) och
gravfältet i söder (Botkyrka 69:1) däremot är svår på grund av vegetation.
Möjligtvis är det något bättre under vinterhalvåret, men båda områden
innehåller mycket barrträd som behåller sin karaktär under vintern.
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Bedömning: visuell kontakt mellan gravfältet i söder och
järnåldersgravfältet saknas under sommar- och vinterhalvåret
Vy G från Hallundaboplatsen och bronsåldersröset och tvärtom
Det visuella sambandet mellan Hallundaboplatsen (Botkyrka 69:1)
och Bronsåldersröset (Botkyrka 70:1) är svår på grund av vegetation.
Möjligtvis är det något bättre under vinterhalvåret, men båda områden
innehåller mycket barrträd som behåller sin karaktär under vintern.

Figur 61. Vy F från gravfältet i
söder mot järnåldersgravfältet.
Vy mot nordväst under sommarhalvåret. Ingen visuell kontakt
upplevs. Foto: E. Pinto-Guillaume/
WSP

Bedömning: visuell kontakt mellan Hallundaboplatsen och
ronsåldersröset saknas under sommar- och vinterhalvåret

Figur 62. Vy F från kanten av
Bronsåldersboplatsen mot Hallundaröset. Vy mot nordöst under
sommarhalvåret. Ingen visuell
kontakt upplevs. Foto: E. PintoGuillaume/WSP

Hallunda gård - Fördjupad kulturmiljöutredning

67

Vyerna från Hallunda kulturstig
Vyerna S1, S2 och S3 från Hallunda kulturstig mot gården och
fornlämningarna
Det är viktig att lyfta fram att om man promenerar längs kommunens
kulturstig kan man få glimtar av gården mellan vegetationen. Hallunda
kulturspår/kulturstig skapades av Stockholms länsmuseum och stod
färdig år 1996 (Anderljung 2017). Stigen är välplanerad och absolut en bra
möjlighet att uppleva kulturmiljön på (Nilsson 2017b).
Bedömning: visuell kontakt mellan Hallunda kulturstig mot gården
och fornlämningarna ger en fragmnetarisk upplevelse under
sommaren p.g.a. vegetationen. Under vinterhalvåret upplevs gården
från kulturstigen med vissa svårigheter och fornlämningarna utan
minsta svårighet.

Figur 63. Karta som visar de
viktigaste visuella samband från
Hallunda kulturstig. Stigen är
markerat med streckad blå linje
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Figur 64. Vy S1 från Hallunda
kulturstig mot bronsåldersröset.
Vy mot norr under vinterhalvåret.
Visuell kontakt upplevs utan minsta svårighet. Foto: Pia Nilsson/
Arkeologerna

Figur 65. Vy S2 från Hallunda
kulturstig mot gården. Vy mot
öster under sommarhalvåret.
Visuell kontakt upplevs med vissa
svårigheter. Foto: E. Pinto-Guillaume/WSP

Figur 66. Vy S3 från Hallunda
kulturstig mot gården. Vy mot
norr under vinterhalvåret. Visuell
kontakt upplevs med vissa
svårigheter. Foto: E. Pinto-Guillaume/WSP
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Fördjupad bedömning av landskapets
och bebyggelsemiljöernas känslighet
Känslighet och tålighet
Känslighets- och tålighetsanalysen utgår från risken att de kulturhistoriska
värdena förstörs eller minskar vid förändring eller tillägg. Analysen klargör kulturmiljöns möjlighet att ta emot nya inslag utan att dess kulturhistoriska karaktär eller värde påtaglig förändras. Grunden i analysen är
de värdebärande uttrycken, strukturer och samband som är särskilt nödvändiga för företeelsens helhet och relevans. Utan dessa riskerar miljöns
möjlighet till kunskapsförmedling att gå om intet.
Stora och dominerande uttryck och tydliga samband har generellt högre
potential att klara viss förändring. Små och subtila uttryck har högre
känslighet, vilket kan motivera en buffertzon. Detta gäller även samband
som har påfrestats eller är otydliga exempelvis genom att strukturen har
brutits, omvandlats eller byggts om.
I känslighetsanalysen har WSP bedömt landskapet med utgångspunkten
att bygga flerbostadshus. Se karta och motivering på nästa uppslag.

Metod för känslighetsbedömning

Metod för känslighetsbedömning

Metodiken baseras på Riksantikvarieämbetets
handbok för riksintressen som utgavs 2014.

Grunder och tillvägagångssätt för bedömningen är;

Olika kulturmiljöer är olika känsliga eller mottagliga
för olika typer av förändring och tillägg. Riksintressen
där;
•

värdena är knutna till uttryck för en avgränsad
historisk period kan vara känsliga för
dominerande nutida tillägg.

•

landskapet är präglat av och värdena är knutna
till utvecklingen av en viss verksamhet eller
aktivitet över tid, Därför kan området vara
känsligat för tillägg som saknar samband med
verksamheten eller aktiviteten.

•

uttrycken återspeglar olika tiders kontinuerliga
nyttjande av en viss plats, Dessa kan vara känsliga
för tillägg som förändrar eller bryter mot platsens
specifika förutsättningar och egenskaper.
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•

I hur hög grad karaktäriseras av eller återspeglar
platsen det riksintressanta kulturhistoriska
sammanhang som ligger till grund för
utpekandet?

•

Kan exploatering på platsen innebära att objekt,
karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband
som gör den riksintressanta historien läsbar i
landskapet komma att påverkas?

•

Innebär ny bebyggelse på platsen att den
negativa inverkan blir så stor att området i något
avseende förlorar sitt värde?

•

Kan exploatering vara en åtgärd som mer än
obetydligt skadar något eller några av de värden
som utgör grunden för riksintresset?

Hallunda gårds känslighet och tålighet
Landskapet kring Hallunda gård berättar om en relativt småskalig
1700-talsherrgård som är belägen i ett fornlämningsrikt kulturlandskap
med framträdande lämningar från i huvudsak brons- och järnålder.
Tillsammans vittnar fornlämningar, land- och sjövägar, kulturlandskap
och bebyggelse om områdets strategiska läge och betydelse under
perioden 1000 f Kr t.o.m. 1800-tal. Den huvudsakliga markanvändningen
har varit jordbruk.

Är värdena tillkomna
under en längre historisk
period?
Är värdena knutna till
uttryck för en avgränsad
historisk period?
Återspeglar uttrycken
olika tiders kontinuerliga
nyttjande av en viss plats?

Landskapet kring Hallunda gård har dock genomgått stora ändringar
och tillägg under framförallt 1960/70-talet i samband med Stockholm
växer. Delar av marken såldes till kommunen och tillägg i form av s.k.
miljonprogramsområden med ny infrastruktur tillkom på Hallunda gårds
f.d. odlingsmarker. Dessa tillägg saknar samband med verksamheten
och aktiviteten kring Hallunda gård. Viktiga landvägar kom även att
utraderas och den visuella kopplingen mellan gården och omgivande
landskap försvagades genom ny vegetation och stängsel.. Runtom
gården återstår idag endast smalare gräsytor/fält som utgjort f.d.
åkermark och del av f.d. trädgård. Gräsytorna kan svårligen läsas som
del av en herrgårdsmiljö då de omramas av modern radhusbebygelse
och genomskärs av en större väg. Herrgårdsmiljön som är belägen på
en höjd i landskapet är idag relativt dold, framförallt gäller det under
sommarhalvåret. Sammanfattningsvis har läsbarheten av gårdsmiljön och
dess förhistoriska tidsdjup försvagats under 1900-talet. Möjlighet finns
dock att återställa de visuella sambanden och vissa äldre markstrukturer
som präglat platsen under århundraden.
Ur ett riksintresseperspektiv finns andra gårdsmiljöer som idag är mer
välbevarade vad gäller läsbarheten av den agrara miljön, däribland
Sturehov och Norsborg. Läs mer i kapitel 6.
Fornlämningsmiljöerna inom och intill planområdet bedöms vara delvis
unika. Dessa hanteras av Länsstyrelsen som bedömer dess känslighet.
Ur ett lokalt/kommunalt perspektiv har Hallunda gård ett mycket högt
värde. Andra gårdar med liknande berättelse finns i Hågelby, Älvesta,
Norsborg, och Sturehov. Nedanstående bedömning baseras på värdet av
riksintresset;
Siktlinjerna mellan fornlämningar och herrgårdsmiljön har studerats och
analysen visar att ett antal visuella samband kan ses.
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Figur 67. Karta som visar områdets olika grader av känslighet för förändringar samt känsliga vyer. Utgångspunkten är att bygga
flerbostadshus. De ytor som bedöms som mycket känsliga indikerar att det finns hög risk att ändringar/tillägg kan leda till skada
/påtaglig skada av kulturmiljön. Eventuella tillägg/ändringar inom områden som bedömts som mycket känsliga kan dock vara möjliga om de sker med utgångspunkt ifrån de kulturhistoriska värdena. Karta/analys WSP 2018
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•

Kulturmiljön och landskapet med Hallunda gård har vuxit fram under
en mycket lång tid. Kulturmiljön bedöms generellt vara mottaglig för
bebyggelse och tillägg som stärker eller går i linje med den historiska
markanvändningen. Således kan varsamma ändringar och tillägg som går i
linje med den historiska berättelsen tillföras även i områden som bedömts
som ”mycket känsliga” (om det inte utgör en fornlämning).

•

Miljön kring Hallunda gårdstomt (område A) är mycket välbevarad och
speglar framförallt 17/1800-talet och bedöms vara mycket känslig för
mottagande av moderna flerbostadshus.

•

Samtliga bostadsbyggnader med trädgårdar och närmaste omgivning som
kan kopplas till gården bedöms vara mycket känsliga för utradering.

•

Bebyggelse med koppling till den agrara verksamheten bedöms vara
mycket känsliga för utradering. Där ingår även ekonomibyggnader som
flyttats till platsen under 1900-talets början. Orangeriet som är beläget intill
trädgårdarna bedöms vara mycket känslig (se område F).

•

Äldre historiska alléer med träd, av olika åldrar, bedöms vara mycket
känsliga för utradering (är utpekade som uttryck för riksintresset).

•

De historiska landvägarna (som även är utpekade som uttryck för
riksintresset) bedöms vara mycket känsliga för ändring/utradering och det
finns även goda möjligheter att stärka upp värdet genom återställning av
borttagna delar (se område D).

•

De landskapsrum som angränsar till miljonprogramsområdena (område
C) bedöms vara tåligt för varsamt placerade tillägg då läsbarheten och
kopplingen till herrgårdsmiljön redan idag är utarmad och kraftigt
försvagad.

•

Området som utgörs av gräsmark (f.d. åker respektive parkmark/
äppelträdgård) är pga det nära mötet med gårdsmiljön och fornlämningar
känsligt för exploatering. Om trädridån som tillkommit som följd av
avstyckningen fälls kommer eventuellt mötet mellan herrgården och
eventuell modern bebyggelse på område C vara mycket påtaglig.

•

Uttryck som sammankopplar fornlämningarna och herrgårdsmiljön med
jordbruket är kraftigt försvagade och bedöms vara mycket känsliga för
tillägg som riskerar att utradera denna berättelse. Nord väst om gården
finns en f.d. betesmark/åker som inte har visuell koppling med modern
bebyggelsemiljö som bedöms vara mycket känslig för utradering/tillägg.

•

Läsbarheten av kulturmiljöns förhistoriska tidsdjup bedöms vara mycket
känslig för tillägg som riskerar att bryta visuella och i viss mån även
funktionella samband. Detta gäller exempelvis siktlinjerna mellan gravfält
och nuvarande gårdstomt samt mellan vissa fornlämningar.

•

De ytor som bedöms som mycket känsliga indikerar att det finns hög risk
att ändringar/tillägg i form av nya bostadshus kan leda till skada /påtaglig
skada av kulturmiljön. Eventuella tillägg/ändringar inom områden som
bedömts som mycket känsliga kan dock vara möjliga om de sker med
utgångspunkt ifrån de kulturhistoriska värdena.
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Åtgärder som stärker kulturmiljön och
riksintresset
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•

Se till att planen bidrar till att öka möjligheten att bruka, förvalta och röra
sig inom kulturmiljön.

•

Genom en offentligt tillgänglig verksamhet på gården kan andra värden
öka såsom sociala, estetiska, miljömässiga och ekonomiska värden.

•

Restaurering av orangeriet och andra byggnader som är i sämre skick och
som på grund av att byggnaderna inte används har förfallit.

•

Öka läsbarheten av miljön genom att återställa delar av den äldre
vägsträckningen som sammanbundit gården med sockencentrum m.m. i
söder.

•

För att stärka värdena och uppmärksamma besökande om miljön kan
platsanpassade informationsskyltar uppföras.

•

Inför betesdjur som återställer den igenvuxna betesmarken norr om
Hallunda gård.

•

Inför anpassade stigar inom kulturmiljön som ökar allmänhetens möjlighet
att bruka, förvalta och röra sig inom kulturmiljön.

•

Återställ vissa siktlinjer genom att ta bort sly/ vegetation mellan gården och
fornlämningarna Botkyrka 70:1 och Botkyrka 75:1.
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6. Riksintresset
Bornsjön och pågående detaljplaner
Situationen idag
I Botkyrka kommun finns tre andra detaljplaner under arbete som
kommer i kontakt med Riksintresset för kulturmiljövård Bornsjön [AB 12].
Detaljplanen Eriksberg 2:27 - Prästviken ligger väster om Botkyrka
kyrka och har som syfte att skapa en attraktiv och varierad boendemiljö i
samklang med det öppna landskapet. Detaljplanen Botkyrka kyrka har
som syfte att att möjliggöra en utvidgning av Botkyrka kyrkas kyrkogård
och Detaljplanen Södra Porten har som syfte att möjliggöra uppförande
av en ny trafikplats ovan E4/E20 som kopplar ihop den nya Hågelbyleden
med motorvägen och skapa ett verksamhetsområde med handel och
service väster om det befintliga industriområdet Eriksberg.

Figur 68. Karta om visar detaljplaner under arbete i kontakt
med riksintresset. Karta/analys
WSP
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Det finns inga pågående detaljplanarbeten inom Salems kommun som
berör RI Bornsjön. Endast en gällande Plan från år 1985 tangerar den
södra delen av RI området. Området söder och väster om Bornsjön är
utpekat av Salems kommun som bevarandeområde för kultur i Salems
kommuns Förslag till översiktsplan 2030.

Fysiska uttryck inom hela Riksintresse AB16
• 12-13 herrgårdar kvar inom RI som representerar agrar
högreståndsmiljö, Hallunda är en av dem. Prästgården med sambandet till
kyrkan är ett unikt kulturmiljö.
• Odlingslandskap sedan bronsåldern med lång kontinuitet vid båda
sockencentrumen. Den vid Salem kyrka är mer väbevarad medan den vid
Botkyrka kyrka exploaterad och känslig för förändringar.
• Äldre vägar som finns kvar och kan upplevas inom hela RI: gamla
landsvägen, vägar till kyrkan och till vattnet.

Fysiska uttryck inom del i Botkyrka kommun
• 8 herrgårdar kvar inom RI som representerar agrar högreståndsmiljö,
Hallunda är en av dem. Prästgården med sambandet till kyrkan är ett
unikt kulturmiljö.
• Odlingslandskap sedan bronsåldern med lång kontinuitet vid Botkyrka
kyrka/sockencentrum. Landskapet har exploaterats och är känslig för
förändringar.
• Äldre vägar som finns kvar och kan upplevas vid alla föreslagna
detaljplanområden.
• Miljöerna kring Hallunda gård presenterar en större variation av
lämningstyper från bronsåldern och framåt. Platsen Hallunda var en
viktig handelsplats sedan bronsåldern.
• Hallunda gård har haft en tydlig kopplig till land och vatten, medan
miljöerna inom Prästviken och Södra Porten är kopplade till den gamla
landsvägen.
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Några tankar kring kummulativa effekter
I och med att Botkyrka kommun har fyra detaljplan under arbete som
berör riksintresset lyfts frågan om kummulativa effekter. När upphör
läsbarheten av riksintressets fysiska egenskaper? Var går gränsen?
Det är viktig att förklara att kumulativa effekter kan beskrivas som
effekter som samverkar på olika sätt. De kan vara antingen additiva,
synergistiska eller motverkande.
En additiv effekt uppstår när två eller flera effekter tillsammans leder till
en effekt som är lika stor som summan av de individuella effekterna.
En synergistisk effekt är en effekt där kombinationen blir större än summan
av de enskilda aktiviteterna.
En motverkande effekt innebär att effekterna från fler än en aktivitet är
minde än summan av var och en.
Frågan om kummulativa effekter är viktig och bör lyftas fram. Även
projektet Förbifarten kommer att ha en sekundär men stor påverkan
på hela Norra Botkyrka. Om man vill få en klar bild om hur de olika
detaljplanområden kan spela mot varandra behövs en djupare utredning
som berör inte bara kulturmiljön utan alla miljöaspekterna. Fast den typ
av övergripande utredning ligger på en högre nivå som inte ryms inom
denna utredning.

Figur 69. Olika typer av kumulativa effekter. Effekt A och effekt B
kan samverka på olika sätt så att
den kumulativa effekten blir olika
stor. Bild: Naturvårdsverket
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7. Råd och riktlinjer
Volym/struktur/placering av nya byggnader
•

Ny bebyggelse anpassas till skala som underordnar sig gårdsmiljön i område B och
C, det är viktigt att läsbarheten av gårdsmiljön är områdets fokus och ska dominera i landskapet.

•

Längsmed Tomtbergavägen bedöms något högre och mer urban bebyggelse vara
möjlig, dock bör denna bebyggelse inte vara framträdande i vyer från gården och
längs med den f.d. landsvägen söderut.

•

Den f.d. vägen från Hallunda gård till kyrkan och landsvägen bör återställas och
ny bebyggelse bör relatera till denna.

•

Den visuella och funktionella barriären som uppstått kring 4:20 bör återställas och
viktiga vyer från målpunkter såsom den historiska landvägen bör öppnas upp.

•

Ny urban bebyggelse som inte kan läsas ihop med herrgårdsmiljön bör undvikas i
vyer från gårdsplanen och i vyn mot den f.d. landvägen mot söder.

•

Ny bebyggelse bör inte placeras i direkt anslutning till gårdsmiljön. De nya volymerna ska följa traditionell volymverkan.

•

Eventuell ny bebyggelse i herrgårdsmiljön behöver utgå från befintliga vägnät
och strukturer och äldre vägsträckningar bevaras och ska vara avläsbara.

•

Inom detaljplaneområdet har olika kulturhistoriska karaktärer identifieras som
fortsättningsvis bör vara läsbara och som eventuell ny bebyggelse bör förhålla sig
till avseende karaktär och volym m.m.; herrgården, ekonomibebyggelsen söder
om herrgården, tjänstebostäder, det agrara landskapet, parkstugan, fornlämningsmiljöerna, park/trädgård.

•

Platsens ursprungliga verksamhet bör kunna utläsas.

•

Slutna kvarter bör undvikas i anslutning till gårdsmiljön.

•

Nya vägar bör undvikas helt inom den historiska gårdsmiljön

•

Vägar bör inte asfalteras inom 4:20.

•

Ett möjligt alternativ (som kan utredas) som syftar till att bibehålla upplevelsen

.
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av den äldre herrgårdsanläggningen med trädgård och närmaste omgivning är att
inte ta bort befintlig vegetation som finns runt fastigheten 4:20. Eftersom läsbarheten av gårdsmiljön är begränsad under sommarhalvåret bedöms viss exploatering
vara möjlig att ”dölja” genom att stärka upp de visuella barriärer som finns idag
kring 4:20. Dock är det viktigt att se till att läsbarheten av den agrara kopplingen
och de visuella sambanden mellan vissa utpekade fornlämningsmiljöer bevaras/
stärks.

.

•

Exploatering bör inte ske på samtliga ytor som idag kan läsas som agrar/betesmark eller åkermark. Om det sker utraderas gårdens historiska kontext.

•

Planen kan bidra till att stärka kulturmiljön bland annat genom att befintlig bebyggelse säkerställs genom både rivningsförbud och skyddsbestämmelser.

Visuella samband som inte bör brytas
•

I vyer från gården mot söder bör inte nya byggnader tillkomma som kan störa
upplevelsen av den äldre gårdens koppling till det f.d. agrara landskapet.

•

Siktlinjerna mellan den historiska gårdstomten och bronsåldersröset samt järnåldersgravfältet bör bevaras, nya byggnader bör inte tillkomma som bryter detta
visuella samband.

•

Eventuell planerad bebyggelse bör lägga vikt på att bevara/förstärka dessa siktlinjer.

Träd och vegetation
•
•

Allér och äldre lövträd bevaras.
Inom område A bör röjning och skogsbete ske i syfte att återställa den f.d. betesmarken

Fornlämningar
•

Det är viktigt att fornlämningarna Botkyrka 70:1 (röse) och Botkyrka 75:1 (gravfält) förblir synliga i landskapet och att inte nya byggnader som stör upplevelsen
och förståelsen av lämningarna tillkommer. Dessa lämningar bedöms utgöra ettviktigt fysiskt uttryck för riksintresset.

Fornlämningarna Botkyrka 439:1 och Botkyrka 74:2, skålgroparna vid trädgården samt
väster om Hallunda gård kan tas fram och tillgängliggöras. För att stärka värdena och
uppmärksamma besökande om skålgroparna kan platsanpassade informationsskyltar
uppföras.

Hallunda gård - Fördjupad kulturmiljöutredning

81

8. Referenser
Muntliga uppgifter
Anderljung, Åsa. 2017. Samordnare Kulturprogram och stöd
Kulturmiljö, Botkyrka kommun, epost meddelande, 2018-07-02.
Nilsson, Pia. 2017b. Arkeolog. Fil. dr i agrarhistoria, Arkeologerna, Statens
historiska museer, epost medellende, 2018-07-02.

Litteratur
Andersson, K. 2016. Gravar, boplats och bebyggelselämningar vid Hallunda gård.
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheterna Hallunda 4:20
och 4:34, Botkyrka socken och kommun, Stockholms län. Arkeologistik,
Rapport 2016:31.
Andersson, K. 2017a. Gravfält, boplats och ett härdgropssystem vid Hallunda gård.
Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av RAÄ Botkyrka
70:3-4, 73:1, 74:1, 75:1 och 439:1 samt av objekt 3 och objekt KM 9
inom fastigheten Hallunda 4:20, Botkyrka kommun, Stockholms län.
Arkeologistik, Rapport 2017:13.
Andersson, K. 2017b. Avgränsning av boplats vid Hallunda gård. Arkeologisk
förundersökning i avgränsande syfte av del av RAÄ Botkyrka 803,
fastigheten Hallunda 4:34, Botkyrka kommun, Stockholms län.
Arkeologistik, Rapport 2017:27.
Back Danielsson, I.-M. 2000. Härjad hög i Hallunda. Arkeologisk
undersökning av anläggning 34 från yngre järnålder på gravfält
RAÄ 75, Hallunda, Botkyrka sn, Södermanland. SAR. Stockholm
Archaeologcal Reports. Field Studies. Nr 7, 2000.
Bennet, A. 1975. Gravfält 76, Hallunda gård, Botkyrka Sn, Södermanland.
Arkeologisk undersökning 1971. Uppdragsverksamheten.
Riksantikvarieämbetet, Rapport 1975 B39.
Beronius Jörpeland, L. 2010. Medeltida landsbygdsbebyggelse i Stockholms
län : FoU-projekt: dnr 420-4250-2005, UV Mitt, Arkeologiska
uppdragsverksamheten, Riksantikvarieämbetet, Hägersten, 2010.
Broström, S.-G. & Ihrestam, K. 2012. Rapport över kompletterande inventering
av skålgropar inom norra delen av Botkyrka socken, Södermanland.
Upprättad i december 2011 av Sven-Gunnar Broström/Kenneth
Ihrestam. Botarkrapport 2012 – 08. (opubl.)
Broström, S-G. 2014. Nyupptäckt gravfält nordväst om Hallunda gård i Botkyrka

82

Hallunda gård - Fördjupad kulturmiljöutredning

socken. Dokumenterad 2013 av Sven-Gunnar Broström och Hedda Bring
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Botkyrka kommun. Botarkrapport
2014 – 07. (opubl.)
Broström, S.-G. 2016. Rapport över kompletterande inventering av skålgropar inom
Hallunda gård, Botkyrka socken, Södermanland. Upprättad i oktober 2016 av
Sven-Gunnar Broström BOTARK. Botarkrapport 2016 – 39. (opubl.)
Génetay, C. & Lindberg, U. 2014. Plattform Kulturhistorisk värdering
och urval [Elektronisk resurs] : grundläggande förhållningssätt för
arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet,
Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
Jancke, A. & Mellander Rönn, F. 2014. Prästviken, Kulturmiljöanalys,
Tyréns, 2014.
Mörkfors, G. & Ullén. I. 1988. Botkyrka. Kulturmiljöinventering. Det I och II av
kulturminnesvårdsprogram. Tumba: Kultur-fritid, Botkyrka kommun.
Mårud, T. & Sjökvist, H. 2017. Hallunda gård, bebyggelseöversikt, antikvarisk
rapport, Stiftelsen kulturmiljövård.
Nilsson, P. Hallunda gård, Botkyrka, Kulturmiljöutredning. Fornlämningar och
historik. Översiktlig sammanställning inför arbete av MKB för detaljplan,
Arkeologerna, Statens historiska museer.
Pinto-Guillaume, E. 2018. Södra Porten, Kulturmiljöanalys (arbetsmaterial),
WSP.
Robertsson, A.-M. & Miller, U. 1972. Rapport över pollen- och dyatomanalitiska
undersökningar av prov från Hallunda (fornlämningsområde 69). Sveriges
Geologiska Undersökning, Stockholm.
Salems kommun. 2018. Förslag till Översiktsplan 2030, Salems kommun,
Rönninge.
Schibbye, K., Lanemo, E. & Lindberg, U. 2014. Kulturmiljövårdens riksintressen
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, Handbok, 2014-06-23, Riksantikvarieämbetet,
Stockholm.
Ählström, J. 2011. Hallunda gård. Arkeologisk utredning etapp 1, Hallunda
4:20, 4:34, 4:37, 4:40, 4:41 och 4:42, Botkyrka socken, Botkyrka kommun,
Södermanland. Stiftelsen Kulturmiljövård, Rapport 2011:63.

Arkiv

Antikvarisk Topografiska Arkivet (ATA)
Södermanland, Botkyrka socken, Hallunda
Fornminnesregistret (FMIS), Riksantikvarieämbetet
Historiska museets samlingar (SHM)
Lantmäteristyrelsens arkiv (LMS), Lantmäteriet
Akt A9-9:c7:72-74 Stockholms län, Botkyrka socken, Hallunda. Geometrisk
avfattning 1636.
Akt A9-9:1 Stockholms län, Botkyrka socken, Hallunda. Geometrisk
avmätning 1699.
Akt A9-9:2 Stockholms län, Botkyrka socken, Hallunda. Ägomätning 1802.
Lantmäterimyndigheternas arkiv (LMM), Lantmäteriet
Akt 01-bot-8. Stockholms län, Botkyrka socken, Hallunda. Arealavmätning 1699.
Ortnamnsregistret (SOFI), Institutet för språk och folkminnen

Hallunda gård - Fördjupad kulturmiljöutredning

83

Kontakt
Ezequiel Pinto-Guillaume, arkeolog
ezequiel.pinto-guillaume@wsp.com
T: 010-722 84 35
Kulturmiljögruppen
WSP Sverige AB
121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7
T: 010 7225000
Fax: 010 7228793

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.
Vi verkar på våra lokala marknader med stöd av global expertis.
Som tekniska experter och strategiska rådgivare har vi tillgång till
ingenjörer, tekniker, naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport &
Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 42 000 medarbetare
på 550 kontor i 40 länder medverkar vi till en hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 medarbetare.

Kulturmiljökompetensen på WSP är bred, våra cirka 15
medarbetare finns över hela landet och har starka kompetenser
som byggnadsantikvarier, arkitekturhistoriker, konstvetare,
kulturgeografer, arkeologer och samhällsplanerare. Tillsammans
ser vi till att WSP kan försörja myndigheter, allmänheten, företag,
exploatörer och privatpersoner med tydliga underlag och
utredningar, efter de senaste rönen inom kulturmiljöfältet.

www.wsp.com

WSP Sverige AB
121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7
T +46 10 722 50 00
wsp.com

