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UPPDRAG, SYFTE & METOD

WSP har av Sigtuna kommun fått i uppdrag att ut-
reda vilka kulturhistoriska värden som kan identi-
fieras kring området Vantarboda intill Rosersberg. 
Detta med anledning av att en ny detaljplan för 
området ska tas fram. 

Syftet med utredningen är att fungera som ett 
kunskapsunderlag inför ställningstaganden inom 
arbete med detaljplan och lovärenden och fungera 
som ett vägledande dokument gällande förtätning 
och förändring av området. Analysen utgår från 
Riksantikvarieämbetets Plattform Kulturhistorisk 
värdering och urval. 

Den antikvariska förundersökningen är en för-
utsättningslös utredning som specificerar vilka 
kulturhistoriska värden som kan identifieras inom 
utredningsområdet 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 represen-
terar och berättar. Avgränsningen i tid är därför en 
del av utredningen och analysen av kulturmiljön.

Utredningen avgränsas så att den identifierar förut-
sättningar, kulturhistoriska värden och förslag på 
råd och riktlinjer. Dessa ska bidra till att främja en 
fortsatt möjlighet till läsbarhet av den kulturhisto-
riskt intressanta miljön i förhållande till sannolika 
åtgärder. Uppdraget omfattar därför, förutom en 
redogörelse och analys av de kulturhistoriska vär-
dena även råd och rekommendationer inför arbete 
med detaljplan och utredningen ska på en övergri-
pande nivå fungera som ett vägledande underlag 
vid kommande planering i området. Med förunder-
sökningen som grund kan sedan en konsekvensbe-
dömning utföras på eventuellt planförslag som ett 
andra steg i processen. 

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, vil-
ken 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.

Källor och litteratur

Information om platsens historia har främst häm-
tats från Sigtuna kommuns kulturminnesvårds-
program från år 1988 samt arkivmaterial i form 
av historiska kartor hos Lantmäterimyndigheten 
och arkivmaterial från Sigtuna museum.  Till det 
har även en stor mängd ritningar från kommunens 
bygglovsarkiv studerats. Historiska bilder är hämta-
de från Sigtuna museums arkiv. Samtida fotografier 
är tagna av WSP. Aktuell lagstiftning har hämtats 
från Plan- och bygglagen samt Boverkets byggreg-
ler. 

Befintliga ställningstaganden

Sigtuna kommun uppdaterade sitt kulturmiljöpro-
gram senast år 1988. I detta finns miljön inte utpe-
kad som kulturhistoriskt värdefull. 
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UTREDNINGSOMRÅDE & AVGRÄNSNING

Vantarboda är en samling bostadsbebyggelse belä-
gen söder om Slottsvägen, mellan Rosersbergs slott 
som utgör statligt byggnadsminne och Rosersbergs 
tätort med tillhörande industriområde. I öster går 
även två av landets tyngst trafikerade infrastruk-
turstråk genom väg E4 samt stambanan. Vantar-
boda ligger i ett storskaligt odlingsladskap. I norr 
ligger en kriminalvårdsanstalt, i söder tar ett stort 
sammanhängande skogsområde vid. 

Utredningsområdet avgränsas till bebyggelsen 
kring Vantarboda. Omkringliggande kulturlandskap 
i form av Rosersbergs slott eller övrigt planområde 
söder om Slottsvägen hanteras inte i denna utred-
ning. 
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utredning
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PLATSBESKRIVNING

Vantarboda och Åkerslid

Vantarboda ligger i ett litet skogsparti i ett jord-
brukslandskap präglat av storskaligt jordbruk 
kopplat till Vallstanäs säteri och Rosersbergs slott 
genom Wiggeby gård. Söder om Vantarboda tar ett 
stort skogsparti vid. I öster ansluter ett industri-
område med storskalig bebyggelse. I öster går även 
stambanan och väg E4 i nord-sydlig riktning samt 
Rosersbergs tätort. Väster om Vantarboda ligger 
Rosersbergs slott med park och ekonomibyggnader 
samt en vik av Mälaren. 

Bebyggelsen inom utredningsområdet består av 
bostadshus, uthus, garage och ett fåtal äldre eko-
nomibyggnader uppförda från 1800-talets slut till 
2000-talets början. Byggnaderna är oregelbundet 
placerade och uppdelade på 14 fastigheter. Bebyg-
gelsen har kompletterats och fastigheter styckats 
av allteftersom. Tätast bebyggelse återfinns kring 
Vantarbodas gamla gårdstomt. Söder om Åkerlids 
huvudbyggnad finns ytterligare en grupp byggna-
der.  Byggnaderna är nästan uteslutande i rödmålad 
träpanel och området framstår som en liten ö av 
äldre bebyggelse i ett närområde allt mer präglat av 
stora industribyggnader och infrastruktur.

Genom området går en äldre landsväg, delar av 
sträckningen tillkom troligen innan 1900-talets 
mitt, en äldre sträckning finns bevarad som stig 
genom skogsdungen. Andra värdefulla spår är en 
stengärdesgård som markerar ägogräns mot kungs-
gården och flertalet äldre grindstolpar som visar 
tomtindelning.  Byggnaderna ligger samlade i två 
huvudsakliga grupper kring vardera torpställes 
tomt. Byggnaderna är placerade med hänsyn till 
befintlig terräng och skogsridåer kring området 
avgränsar platsen väl. Särskilt de äldre bostadsen-
heterna präglas av stora trädgårdar med fruktträd 
av hög ålder. Bebyggelsen är placerad anpassat 
efter topografin, kringgärdas i norr och nordväst av 
en skogsridå i kontrast till det öppna flacka åker-
landskapet. 

Gammal landsväg genom området
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Bostadshus på fastigheten Rosersberg 11:25 har byggts om 
kraftigt och fått ett nytt fasadmaterial.

Bostadshus på fastigheten Rosersberg 11:22
Bostadshus och garage på fastigheten Rosersberg 11:31 upp-
fört under 1970-talet.

Bostadshus på fastigheten Rosersberg 11:24 är troligen från 1800-talets slut men idag ombyggt, utgjorde platsen för torpet 
Vantarboda.
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KULTURHISTORISK  
BERÄTTELSE

Östgöra enskilda bank innan om-
byggnation. Bild: Bild Linköping

Torpen Vantarboda och Betlehem hörde under 
Vallstanäs säteri som utgjorde en av de större jord-
egendomarna i området. Torpställena finns redovi-
sade med namn på karta från år 1710, precis intill 
gränsen mot Rosersberg. De båda torpställena låg 
åtskilda. Vallstanäs hade tillsammans med Rosers-
bergs slott år 1750 köpts av en hovjunkare Erland 
Broman. Trots gemensam ägare fortsatte de bety-
dande lantegendomarna att utgöra vad som idag 
motsvarar separata fastigheter. 

År 1814 redovisas samma torpställen i storskif-
teskartan. Små kringbyggda gårdar och ett något 
utökat tillhörande åkerareal syns på kartbladet. 
Båda torpen odlar potatis, vilket kan utläsas som 
vara av stor vikt då grödan tas upp först i listan 
över markernas brukande. Potatisen odlades i träd-
gårdsland nära husen och var vid denna tid tänkt 
som råvara till brännvinet snarare än mat. 
 
Vid sekelskiftet 1900 verkar bebyggelsen tillhöran-
de Betlehem och Vantarboda vara ungefär oför-
ändrad i sin omfattning. Respektive torp har kom-
pletterats med var sitt litet bostadshus på utmark. 
Åkerarealen omkring har inte ökat sedan föregåen-
de kartbild. Bostadshus visas röda, ekonomibygg-
nader svarta. Häradsekonomiska kartan redovisar 
vägar, som nu sammanbinder torpet Lottergärde, 
under Rosersberg, med Vantarboda och Betlehem. 
Torpens koppling till resterande Valltsanäs består 
fortsatt av en stig.

Innan 1950-talet styckades ett par nya bostadstom-
ter av och flera bostadshus tillkom. Jordbruket be-
drivs samtidigt fortsatt, troligtvis som arrenderan-
de småbruk då torpsystemet avskaffades i Sverige 
år 1943 då dagsverken förbjöds som betalnigsform 
för arrenden. Vallstanäs såldes och styckades i flera 
omgångar under samma period. Torpet Betlehem 
bytte namn till Åkerslid som hade en stor trädgård 
vilket tyder på viss fruktodling. Vägen drogs även 
om för att nå den nya bebyggelsen.

Efter 1960-talet har de största förändringarna skett 
med flera ombyggnationer och nybyggnationer. Ett 
par av de mer småskaliga bostadshusen från denna 
tid är troligen uppförda som fritidsboenden. 

Vantarboda och Åkerslid

Landsvägen mellan torpet Lottergärde, som tillhör 
det statliga byggnadsminnet Rosersergs slott, och 
Vantarboda
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Karta över Vallstanäs ägor från år 1710. 
Vägar är inte särskilt utmärkta på 
kartan. Godsets huvudgård låg en bra 
bit sydöst om torpen. De skildes från 
resterande gårdsbebyggelse av stora 
arealer utmark i form av skog.

Skifteskarta över Vallstanäs från år 
1814.  En väg eller stig visas nu från 
Vantarboda genom utmarken mot 
resterande bebyggelse på godset. 
Andelen uppodlad mark hade ökat 
något i sydost.

Kartstudie

Häradsekonomiska kartan från sekel-
skiftet 1900. Vägens sträckning visas. 
Två nya små bostadshus visas i karta. 
Det söder om Betlehem ligger på 
ungefär motsvarande plats som bygg-
naden på fastigheten Rosersberg 11:20 
gör idag. Den väster om Vantarboda 
på motsvarande plats som Tallboda 
och är sannolikt samma byggnad.

Ekonomiska kartan från år 1952. Flera 
separata bostadshus utan eget jord-
bruk har uppförts
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Ett torpställe är en boplats som upplåts av mar-
kägaren, oftast till ett större gods eller säteri, till en 
familj i icke markägande bondeståndet mot att ett 
antal dagsverken utfördes på godset, det kunde rör 
sig om flera i veckan. Det här var ett sätt för ägaren 
till godset att binda arbetskraft för att få avkast-
ning från sin jordegendom. Familjen fick i gengäld 
möjlighet till försörjning genom tillgång till bostad, 
alternativt rätten att uppföra bostad, med ekonomi-
byggnad och rätten att bruka en liten bit mark för 
egen försörjning.  Ett dagsverke räknades i allmän-
het motsvara en dags arbetsinsats för en vuxen 
man. Om mannen i familjen skadade sig eller blev 
sjuk kunde en tonårsson till exempel få ersätta sin 

Torp 

fars arbetsinsats, men dennes arbetsinsats kunde 
då till exempel räknas som bara ett halvt dagsverke 
beroende på hur tungt arbete sonen orkade med. 
I torparkontrakt kunde förutom dagsverken dess-
utom ingå skyldighet att till exempel bygga ett 
antal meter stengärdesgård, plocka ett antal hin-
kar lingon eller blåbär, sömnads eller väveriarbete 
eller annan ullberedning. Det fanns ofta villkor i 
kontrakten som att man till exempel inte tilläts ha 
hund eller häst. Torparsystemet var som allra störst 
under 1800-talet men förbjöds som ekonomisk er-
sättning för arbete under 1940-talet. 

Potatis
Potatisen kom troligen till Sverige under 1600-ta-
let men det tog lång tid innan den användes 
som livsmedel. År 1658 blev potatis planterad i 
Uppsala Universitets botaniska trädgård (idag 
Linnéträdgården) Eva Ekblad (1724-1786), f. De la 
Gardie, bedrev vetenskapliga experiment med 
användning och odling av grödan på sin brors 
gods norr om Stockholm. Ekblad publicerade ve-
tenskapliga artiklar som visade nyttan av grödan 
inom både brödbak, framställning av stärkelse 
till ansiktspuder och framför allt framställning av 
brännvin. Det var under 1700-talet ett stort pro-
blem med livsmedelsbrist samtidigt som en stor 
andel av allmogens spannmålsskörd gick åt till 
brännvinsbränning. Ersättandet av potatis frigjor-
de därmed mer spannmål till brödbak och gröt. 

För sina insatser valdes Ekblad år 1748 in i Svenska 
Vetenskapsakademien som första kvinna. 

Potatisens genombrott som stapelföda och direkt 
livsmedel i Sverige kom föst på 1800-talet och 
det var också då som kunskapen om dess an-
vändning till framställning av brännvin blev mer 
allmänt känd hos allmogen. Freden vaccinet och 
potäterna är ett kända ord av Esaias Tegnér som 
förklaring på Sveriges stora befolkningsökning 
under 1800-talet.

Nya vetenskapliga rön angående jordbruk och 
grödor togs alltid upp först på de stora säterierna 
vars ägare hade tillgång till vetenskapliga skrifter 
och ett stort kontaktnät. De självägande bönder-
na verkar i regel ha varit långt mer konservativa 
i fråga om grödor och odlingssystem. Därför är 
det karaktäristiskt att nya grödor, som potatis, 
och jordreformer som laga skifte, dök upp och 
genomfördes först på storgods med torpställen 
vars ägare enkelt kunde påverka vilka grödor som 
odlades på markerna. 
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Bostadshuset på torpet Lottergärde ligger precis intill och tillhör det statliga byggnadsminnet Rosersergs 
slott.
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KULTURHISTORISK  
VÄRDERING  

Bebyggelsemiljön i Vantarboda utgör en väl av-
gränsad äldre bebyggelsemiljö med tillhörande 
landskap som idag dock är något brokig.  Genom 
området går en äldre landsväg, delar av sträckning-
en drogs om strax före 1900-talets mitt, en äldre 
sträckning finns bevarad som stig genom en skogs-
dunge. Andra värdefulla spår är stengärdesgård 
som markerar ägogräns mot kungsgården och fler-
talet äldre grindstolpar som visar tomtindelning. 
Byggnaderna ligger samlade i två huvudsakliga 
grupper kring vardera torpställes tomt. Byggnader-
na är placerade med hänsyn till befintlig terräng 
och skogsridåer kring området avgränsar platsen 
väl. Särskilt de äldre bostadsenheterna präglas av 
stora trädgårdar med fruktträd av hög ålder. 

Fastigheten som idag heter Rosersberg 11:24 be-
döms sannolikt kunna vara den huvudsakliga delen 
av torpet Vantarbodas gårdstomt. Fastigheten som 
idag benämns Rosersberg 11:19 är troligen plat-
sens för torpet Betlehems  gårdstomt. Byggnader-
na på respektive fastighet bedöms vara uppförda 
under 1800-talets slut. De har senare byggts om 
och till kraftigt men har trots det behållit delar av 
sin karaktär. Dessa vittnar om grundetableringen 
på platsen och är därför bärande delar i miljöns 
kulturhistoriska värde. I området finns två något 
större ekonomibyggnader som berättar om plat-
sens tidigare jordbruksverksamhet. Den tillhörande 
Åkerslid är välbevarad och bedöms ha högt kultur-
historiskt värde. 

Längst i väster, på den fastighet som idag benämns 
Rosersberg 10:262, finns två mycket välbevarade 
bostadshus från tidigt 1900-tal, kallade Tallboda 
och Södra Vilan. Inga sentida eller ovarsamma 
förändringar har genomförts. Tallboda byggdes till 
bedömt omkring 1930-talet. Denna tillbyggnad ut-
gör idag ett värdefullt tillägg som visar 1900-talets 
användning av byggnaden, troligtvis som fritidsbo-
ende. Byggnaderna berättar på ett särskilt tydligt 
sätt om tidens bostads- och byggnadsideal och har 
tillsammans med sina stora trädgårdar ett högt kul-
turhistoriskt värde och bedöms utgöra särskilt vär-
defulla byggnader i Plan- och bygglagens mening. Tallboda
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Plattformens tre kriterier för 
kulturhistorisk värdering:

1. Möjlighet till kunskap och förståelse
 Till vilken grad går det att utläsa   
 historian och berättelsen? 

2. Kulturhistorisk helhet
 Hur mycket har bevarats från miljöns  
 kontext?

3. Kulturhistorisk relevans
 Hur väl representerar miljön sin 
 kontext? 

Bebyggelsen i Vantarboda och Åkerslid visar på samhälls-
utvecklingen gällande jordbruk och bostadsförhållanden 
under tidigt 1900-tal då torparsystemet ersattes av en-
skilda anställda lantarbetare och maskiner istället och där 
bostadshus började dyka upp på landsbygden som enskilda 
villor utan jordbruk. 

Sammantaget kan konstateras att miljön utgör en helhet 
som bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde och behö-
ver hanteras därefter i kommande planläggning. Delar av 
miljön  bedöms utgöra vad som i Plan och bygglagen be-
nämns som en särskilt värdefull bebyggelse och omfattas 
av 8 kap 13 § PBL. 

Fastigheter med byggnader med särskilt höga värden:
Rosersberg 10:262
Rosersberg 11:3
Rosersberg 11:19
Rosersberg 11:24
Rosersberg 11:23 (ekonomibyggnaden)
Rosersberg 11:6 (f.d. odlingsmarken)

Centralt för områdets värde är också den äldre 
jordbruksmark som idag nyttjas till bete. Denna har 
månghundraårigt tidsdjup och är det äldsta spåret 
som finns kvar efter torpen som legat på platsen. 

En stor del av befintliga byggnader har sedan 
1900-talets slut byggts om så pass kraftigt att de 
inte bedöms inneha höga kulturhistoriska vär-
den. Flertalet byggnader är också tillkomna under 
samma period, inte heller dessa bedöms vara av 
sådan art att de bedöms ha höga kulturhistoriska 
värden som enskilda byggnader. Tillkommen be-
byggelse har dock anpassats väl i fråga om volym, 
material och färgsättning. Ett ombyggt bostadshus 
avviker från detta mönster, byggnaden på fastighe-
ten Rosersberg 11:25. Denna brokiga karaktär gör 
området i delar något svårläst. Kring Vantarboda 
har sedan 1970-talet vuxit fram vad som liknar en 
gammaldags bymiljö. Denna struktur har i sig inget 
betydande kulturhistoriskt värde, men utgör ett 
pittoreskt inslag i miljön. 
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Värdefulla karaktärsdrag

Värdebärande egenskaper och karaktärsdrag 

• Agrar miljö med gles och småskalig träbebyg-
gelse från främst tidigt 1900-tal i kombination 
med öppen före detta jordbruksmark.

• Välbevarad äldre landsväg av enkel karaktär, 
smal och inte asfalterad. 

• Stengärdesgård, granhäck och grindstolpar 
markerar historiska tomt- och fastighetsindel-
ningar.

• Två bebyggelsegrupper samlade kring vardera 
torpställe avskilda med ett något kuperat skogs-
parti och liten dalgång längs en bäck.

• Stora trädgårdar och fruktträd av hög ålder. 

• Byggnader placerade med stor hänsyn till natur-
lig topografi och tillgänglig odlingsbar mark.

• Små enbostadshus om en till en och en halv 
våning med fasader i träpanel målad med röd 
slamfärg.

• Brutna sadeltak och stora takkupor. Rombfor-
made eller spetsbågiga små fönster på gavlarna. 

• Fönster och dörrar i trä. 

• Markering av ägogräns mot kungsgården med 
stengärdesgård och granhäck. 

Idag har området en stark karaktär av by, något som vuxit fram under 1900-talet.

Öppna åkrar angränsar i norr. Lottergärde till höger och Björkboda mitt i bilden.
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Uthus till Södra Vilan

Tallboda
Stengärdesgård som markerar ägogräns

Landsvägens sträckning utmed lummiga trädgårdar med fruktträd
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KÄNSLIGHET OCH  
POTENTIAL

Känslighet
Vantarboda och Åkerslids kulturhistoriska värde 
ligger i att dess agrara historia är avläsbar i dagens 
miljö. För att läsbarheten av denna ska bibehållas 
bedöms området känslig för förändring som inne-
bär en mer urban karaktär. Samtidigt bedöms det 
finnas god potential för nybyggnation och för-
tätning i delar, förutsatt att anpassning till äldre 
byggnadsskick iakttas. 

Området bedöms generellt känsligt för rivning 
av byggnader tillkomna före år 1950. Det är också 
känsligt för fällning av träd i större omfattning, 
ändring av terräng samt nybyggnation som inte har 
anpassats i stor utsträckning efter platsen och de 
äldre byggnadernas karaktär och kulturhistoriska 
värde.  

Landsvägen är en viktig karaktärsskapande del i 
miljön och därför känslig för förändring. Centralt 
för området är också den äldre jordbruksmark som 
idag nyttjas till bete. Området bedöms känsligt för 
att denna helt skulle byggas igen. Området delas 
än idag av ett litet skogsparti varigenom den äldre 
sträckningen av vägen troligen gick. 

Områdets mest välbevarade och känsligaste be-
byggelse ligger i väster kring Tallboda. Dess trä-
arkitektur är bärande för miljöns huvudkaraktär 
och kulturhistoriska värde, därför är byggnaderna 
känsliga för förändring, förtätning och fällning av 
träd i dess närområde. Dess tomter bör ej styckas 
och fruktträden och större buskar så som syrén 
bör bevaras. Byggnadsmiljöer påverkas alltid av 
sin omgivning. Därför behöver stor hänsyn tas när 
förändring sker i visuell närhet till kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. 
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Potential:
Utredningsområdet bedöms ha god potential för 
nybyggnation av bostäder förutsatt att denna eta-
blering anpassas väl efter platsens och de befintliga 
byggnadernas kulturhistoriska värde och karaktär. 
Enbostadshus utformade i likhet med villorna på 
fastigheterna Rosersberg 10:262 och 11:3 bedöms 
kunna uppföras på lämpliga platser utan att kul-
turhistoriska värden förvanskas. Bostadshusen 
behöver placeras på vad som idag kategoriseras 
som stora tomter för att bibehålla luftighet och en 
lantlig prägel. Särskilt områdets östra del bedöms 
ha potential för nybyggnation. 

Överloppsbyggnader i form av ladugårdar och an-
dra ekonomibyggnader i jordbruk som inte längre 
kan användas för sitt ursprungliga ändamål är en 
särskilt hotad byggnadskategori i Sverige. Äldre 
småskaliga ekonomibyggnader som förr funnits 
på varje gård blir allt mer ovanliga. Det finns två 
ekonomibyggnader i området varav en är av äldre 
konstruktion. Dessa båda bedöms ha god potential 
för ny användning förutsatt att dess exteriör inte 
ändras i större utsträckning. 

Utrymme för ett  
bostadshus

Åkerslid

Gammal väg mot  
Vallstanäs

Tallboda
Vantarboda

f.d. betesmark  
med enar

f.d. åkermark

Markerad ägogräns

Björkboda

Känslig bebyggelse

Vegetation känslig 
för borttagande

Känsligt för  
igenbyggande

Känslig för borttagande

Känslig för ändring

Potential för välanpas-
sad nybyggnation
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Rosersberg 11:19 Åkerslid

Åkerslids huvudbyggnad från sent 1800-tal ligger i 
områdets nordöstra del. Byggnaden står på platsen 
för Betlehems torpställe och har en stor trädgård 
med gamla grindstolpar och fruktträd av hög ålder.  
Husets uppfart utgörs av resterna av den gamla 
landsvägens sträckning. Byggnaden kompletterades 
år 1912 med en ovanligt utformad tillbyggnad söder 
ut som fotograferades på 1970-talet. Sedan dess 
är byggnaden tilläggsisolerad och målad i ny ku-
lör och har byggts till ytterligare. Trots det är den 
äldre volymen fortfarande skönjbar, ursprungliga 
fönster är till exempel bevarande. Detta gör att dess 
huvudkaraktär från 1912 är bevarad. Tack vare att 
dess stora trädgård är bevarad samt kopplingen till 
ekonomibyggnaden  söder bedöms ha ett kulturhis-
toriskt värde som motsvarar en särskilt värdefull 
byggnad i Plan- och bygglagens mening. 

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA 
BYGGNADER

Tillbyggnad utfördes 1912. Byggnaden hade då liggande träpanel. Foto: Sigtuna museum
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Exteriört välbevarad ladugårdsbyggnad från sekel-
skiftet 1900. Uppförd i skiftesverk. Sadeltak täckt av 
korrugerad plåt. Rödmålad fasad med svarta portar 
i trä, fönster i trä. Byggnaden vittnar om platsens 
historia som aktiv jordbruksmiljö. Byggnaden be-
döms ha ett sådant värde som motsvarar en särskilt 
värdefull byggnad i Plan och bygglagens mening. 
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På fastigheten ligger idag två bostadshus kallade Tallbo-
da och Södra Vilan. Sigtuna museum inventerade platsen 
i slutet av 1900-talet, då fanns även en äldre stuga, den är 
idag riven. 

Södra Vilan ligger i en stor trädgård som markeras 
av äldre grindstolpar i granit. Byggnaden är ett 
bostadshus från 1900-talets början uppfört i trä 
om en och en halv våning. Taket är brutet sadeltak 
täckt av tvåkupiga tegelpannor och utskjutande 
partier åt norr och söder skapar en asymmetrisk 
korsplan. Fasaderna är täckta av liggande spontpa-
nel. Knutbrädor, vindskivor och snickerier är smala 
och smäckra. Huvudentréns dörr har tillkommit 
under 1900-talets första hälft men är idag en värde-
full del av byggnaden. Dörr på baksida med infällt 
glasparti samt fönster är ursprungliga. På tomten 
finns fruktträd av hög ålder vilket vittnar om plat-
sens tidsdjup. På tomten finns även ett uthus som 
bedöms vara från tidigt 1900-tal. Detta är en del av 
den värdefulla miljön. 

Byggnaden är mycket välbevarad och visar på ett 
tydligt sätt sin tids bostads- och byggnadsideal 
och bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde som 
motsvarar en särskilt värdefull byggnad i Plan- och 
bygglagens mening.

Rosersberg 10:262 Södra Vilan
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Rosersberg 10:262 Tallboda

Byggnadens äldre del är troligtvis uppför under 
1800-talets slut då Häradsekonomiska kartan från 
sekelskiftet visar en liten bostadsbyggnad på plat-
sen. Denna del bestod från början av en liten stuga 
med brant takfall om en våning med loft, men har 
byggts till mot en långsida med en del med flackare 
sadeltak. Byggnadens fasad är täckt av träpanel. 
Den äldre delen av huset har stående, den yngre 
delen har liggande panel. Tillbyggnaden är inspi-
rerad av modernismens formspråk och bedöms 
tillkommit efter år 1930, innan år 1950. Byggnaden 
har ett par olika typer av fönster, samtliga i trä. Två 
dörrar i trä målade i ljusblå kulör vetter mot väster. 
Genom fönster syns värdefull äldre fast inredning 
så som köksskåp och listverk. Byggnaden står på en 
normalstor tomt som är kuperad mot väster. Frukt-
träd och syrenbuskar växer i trädgården. Där finns 
även ett äldre uthus i trä med sadeltak. Byggnaden 
är en av de äldre som finns kvar i området och visar 
på småskalig agrar bebyggelse som tidigare fanns 
på platsen. Samtidigt visar dess tillbyggnad på ett 
pedagogiskt sätt hur äldre byggnader anpassats un-
der tidigt 1900-tal för att tillfredsställa den tidens 
behov.  Den bedöms ha ett högt kulturhistoriskt 
värde som motsvarar en särskilt värdefull byggnad 
i Plan- och bygglagens mening.



24

Rosersberg 11:3, Björkboda

Bostadshus från tidigt 1900-tal i trä med brutet 
sadeltak täckt av tegelpannor. Fasader täckta av 
stående träpanel. Fönster i trä troligtvis från bygg-
nadsår. Byggnaden står på en stor tomt med god vy 
mot det angränsande jordbrukslandskapet i norr 
och väl synligt från Slottsvägen.

Byggnaden ingår i den grupp av nyetablerade bo-
stadshus som uppfördes i området på stora träd-
gårdstomter under 1900-talets första år. Bostads-
huset har inte haft något eget jordbruk kopplat till 
sig mer än småbruk i form av trädgårdsodling för 
husbehov. Byggnaden är förutom ett par mindre 
tillbyggnader i nordväst och en allmän modernise-
ring fortfarande en välbevarad exteriör och är en 
viktig del i det värdefulla bebyggelseområdet.
Byggnaden bedöms ha ett sådant värde som mot-
svarar en särskilt värdefull byggnad i Plan och 
bygglagens mening. 
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Miljöskapande byggnader

Rosersberg 11:24
Tomten utgör sannolikt platsen för Vantarboda 
torpställes ursprungliga gårdstomt, sett till his-
toriskt kartmaterial och vägens dragning. Dagens 
byggnad är troligtvis tillkommen under 1800-talet 
men har byggts till kraftigt under senare 1900-tal 
på ett delvis förvanskande sätt. Trots det är delar av 
dess tidigare karaktär fortsatt skönsbar så som det 
brutna sadeltaket. 

Tomten utgör en medelstor trädgård, avgränsad 
med ett till miljön välanpassat spjälstaket i trä och 
äldre grindstolpar med trappa i granit. Tomtens 
stödmur bedöms vara från tidigt 1900-tal. Miljön 
som helhet bedöms ha ett kulturhistoriskt värde 
och berättar om platsens historia, huvudbyggnaden 
bedöms ha ett miljöskapande värde.

Rosersberg 11:20
Mindre bostadshus uppfört under 1800-talets slut, 
alternativt 1900-talets början intill Åkerslid. Vid 
1950-talet hade tre ungefär likvärdiga byggnader 
uppförts i grupp med tillhörande trädgårdar. Res-
terande två är rivna, alternativt ombyggda ytter-
ligare. Byggnaden har byggts till kraftigt under 
1900-talet och genomgått fasadändringar. Ur-
sprunglig volym är fortfarande skönjbar och bygg-
naden har ett miljöskapande värde som berättar om 
platsens historia. 

Rosersberg 11:26
Mindre bostadshus troligtvis uppförd omkring 
1900-talets mitt som sportstuga. Byggnaden verkar 
inte ha förändrats genom moderniseringar eller 
byte av material. Den berättar om en samhällsut-
veckling då årlig semester lagstadgades i Sverige 
och platsens användning för detta samtidigt som 
jordbruket förändrades. Byggnaden är ombyggd 
eller kraftigt tillbyggd och används i den delen som 
djurstall för smådjur. Byggnaden har ett miljöska-
pande värde för platsen. 
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Bevarande och utvecklande står inte i motsats till 
varandra, befintliga värden kan mycket väl berika 
och användas i utvecklingen av ett område. I 
förvaltande samt förändringen av äldre miljöer bör de 
kulturhistoriska värdena utgöra en grundförutsättning 
för den vidare planeringen. Vid en framtida 
exploatering, utveckling eller förvaltning av området bör 
utgångspunkten vara områdets befintliga kvalitéer.

Råden och riktlinjerna är framtagna för att visa hur 
kulturmiljölagstiftningens krav kan efterföljas; med 
avseende på plan- och bygglagens varsamhetskrav, 
anpassning till platsens kulturvärden, 
förvanskningsförbud samt Miljöbalkens 
hushållningsbestämmelser. Råden syftar även till 
att visa på hur en god förvaltning och utveckling av 
kulturmiljön kan planeras och genomföras.

• Vid förändring i miljön bör antikvarisk 
sakkunnig medverka i planprocess och 
vid bygglov som kan påverka kulturmil-
jöns värden och karaktärsdrag. 

RÅD FÖR HANTERING AV KULTURVÄRDEN INFÖR PLAN-
LÄGGNING OCH BYGGLOV
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1. Undvika förvanskning

För att tillgodose Plan- och bygglagens 
förvanskningsförbud och krav på varsam-
het

• Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör 
skyddas mot rivning i detaljplan. 

• Värdefulla byggnadens exteriör bör 
inte ändras, om det inte det innebär 
återskapande av ursprungliga kvaliteter.
Äldre fönster och dörrar ska bevaras och 
underhållas.  

• Underhåll och reparationer på värdefull 
bebyggelse behöver utföras med hänsyn till 
befintligt material och formspråk. 

• Bevara skogsridån kring området, särskilt 
mot norr och väster där det statliga 
byggnadsminnet Rosersbergs slott ligger, 
för att skydda detta från visuell påverkan av 
ny bebyggelse.

• Fruktträd av hög ålder behöver bevaras 
alternativt ersättas med nyplantering. 

• Bevara markeringen av ägogräns mot 
kungsgården genom stengärdesgård och 
granhäck.

• Landsvägen bör bevaras i nuvarande 
form, särskilt delen från Vantarboda till 
Lottergärde.

• Eventuell ny bebyggelse behöver anläggas 
på tillräckligt avstånd från värdefulla 
byggnader och inte inskränka på dess 
trädgårdar.

• Eventuell ny bebyggelse behöver utformas 
för att efterlikna befintliga byggnader för att 
inte visuellt påverka värdefull bebyggelse 
negativt och bevara områdets karaktär. 
Det gäller volym, höjd, material och 
proportioner.

• Eventuell ny bebyggelse bör uppföras glest 
på stora tomter. 

2. Hänsynsfull utveckling

3. Stärka kulturhistoriska värden

För att på bästa sätt anpassa förändring-
ar efter kulturhistoriska värden

• Ny bebyggelse bör förläggas främst 
i områdets östra del och utgöras av 
enbostadshus om en och en halv våning. 
Bya för huvudbyggnad föreslås regleras 
till omkring 110 kvm för en tomt på ca 
1500-2000 kvm för att efterlikna befintligt 
mönster. 

• Bostadshusen Björkboda och Södra 
Vilan kan med fördel användas som 
referensmodeller.

• Ny bebyggelse bör målas i röd slamfärg. 
• Nya komplementbyggnader bör vara 

småskaliga med en högsta bya på omkring 
35 kvm per villa.

• Hårdgjorda ytor bör undvikas. 
Garageuppfarter bör till exempel ej täckas 
av betong eller sten som ger området en 
urban karaktär. 

• Byggnader med karaktärsskapande värde 
bör inte byggas till ytterligare. 

• Träddungen bör i delar bevaras för att dela 
upp de två byggnadsgrupperna.

• Säkerställ ett traditionellt brukande av 
äldre jordbruksmark som håller den öppen. 
Betesdjur kan med fördel hållas i området 
fortsatt.

• Vid ombyggnation av bostadshuset på 
fastigheten Rosersberg 11:25 kan ett 
återställande mot ett mer ursprungligt 
utseende med fördel genomföras. Ta i så 
fall bort tilläggsisoleringen, ändra tillbaka 
takvinkel och klä fasad med träpanel.  
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3
Lagstiftningens 
krav
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I Plan- och bygglagen (PBL) hanteras särskilt  
värdefull kulturmiljö genom förvanskningsförbudet 
och avvägningarna mellan allmänna och enskilda 
intressen.  

Vid ändring i den byggda miljön ska alltid  
bebyggelse 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 kulturhistoriska 
värdet inte ska minska. Förvanskningsförbudet 
gäller alltid, och ska följas av alla, såväl kommunen 
som fastighetsägare och hyresgäster. Förvansknings-
förbudet ska tillämpas vid alla åtgärder som 
berör miljön.
 
Kommunens ansvar 
Kommunen har enligt lagstiftningen ett särskilt 
ansvar vid planläggning och frågor om lov 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 kan utarbeta en 
detaljplan som skadar den särskilt värdefulla 
kulturmiljön och ska besluta om lämpliga  
bestämmelser som garanterar ett fullgott skydd för 
miljön.

Plan- och bygglagen

Skyddsbestämmelse (q)
”ska bevaras”  
betyder i en planbestämmelse att något, till exempel 
ett fönster, ska finnas kvar. Det innebär att det inte får 
tas bort eller förändras. Bestämmelsen ställer också 
krav på anpassat underhåll så att fönstret har kvar sina 
värden. 

Varsamhetsbestämmelse (K)
”ska bibehållas till sin utformning” 
betyder i en planbestämmelse att fönstret kan ersättas 
med motsvarande med samma utformning och 
material. Det är då karaktären av fönstret som skyddas 
snarare än originalmaterialet. 

Kulturmiljö i detaljplan 
 
Varsamhetsbestämmelse  i  detaljplan  preciserar  
vilka  egenskaper  hos  en byggnad som särskilt ska tas 
hänsyn till. Varsamhetsbestämmelse symboliseras av 
(k) i detaljplan.

Förvanskningsförbudets skyddsbestämmelse 
symboliseras av (q) i detaljplan. Byggnader kan även 
beläggas med rivningsförbud och symboliseras då 
vanligen med (r).

LAGSTIFTNINGENS KRAV
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Plan- och bygglagen ( 2010:900)

Kulturmiljö i Plan- och bygglagens  
andra kapitel

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 landskapsbilden, 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. tomter i de avseenden som omfattas av skydds-
bestämmelser i en detaljplan eller i områdesbe-
stämmelser, 
3. allmänna 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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