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Inledning

Syfte
Delområdesbeskrivningen av Mariefred-Läggesta ingår 
i ett stadsbyggnads- och kulturmiljöprogram som är ett 
tematsikt tillägg till översiktsplanen för kulturmiljö. Det är en 
noggrannare och mer detaljerad redovisning av sakintresset 
kulturmiljö som redovisas i Översiktsplanen för Strängnäs 
kommun. Stadsbyggnads- och kulturmiljöprogrammet är 
indelat i fem delområden, vilka är följande: 

1. Mariefred-Läggesta

2. Strängnäs-Härad-Tosterön 

3. Stallarholmen – Södra Selaön

4. Åker-Länna

5. Landsbygden

Avvägningar mot andra sakområden och ställningstaganden 
kring kulturmiljön är i enlighet med Översiktplanen för 
Strängnäs kommun. 
Stadsbyggnads- och kulturmiljöprogrammet presenteras ett 
urval av områden. För varje delområde presenteras en karta där 
de geografiska avgränsningarna finns markerade. Därefter följer 
en beskrivning av kulturmiljön i respektive delområde. 

Hur stadsbyggnads- och kulturmiljöpro-
grammet ska användas
Stadsbyggnads- och kulturmiljöprogrammet ska i första hand 
användas som ett underlag för samhällsbyggnadskontoret på 
Strängnäs kommun i arbetet med bland annat detaljplaner, 
fastighetsregleringar, förhandsbesked, bygglov och bygganmä-
lan. Programmet ger en vägledning om vad som är viktigt från 
kulturmiljösynpunkt att bevara och ta hänsyn till i ett område 
och vilka förändringar som är lämpliga. Stadsbyggnads- och 
kulturmiljöprogrammet kan även fungera som en faktarapport 
för den som är intresserad av kommunens kulturhistoria.  

Kartan
Kartan anger de värdefulla kulturmiljöer och objekt som finns 
i området och dess formella status. Vidare finns markeringar 
för kulturhistorisk bebyggelse och karaktärsområden för 
sammanhållna helhetsmiljöer.
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Riksintresseområde för kulturmiljövården 
Till riksintresseområdena hör sådana mark- och vattenområden 
som har nationell betydelse för bevarande eller utveckling 
av kulturmiljövärden. Syftet med riksintresseområdena är 
att nationella intressen ska hävdas i den kommunala fysiska 
planeringen och i andra beslut om markanvändning. Områdena 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de värden 
som är av riksintresse. För varje delområde redovisas de 
riksintresseområden som berörs. 

Kulturhistorisk bebyggelse 
Kulturhistorisk bebyggelse är Strängnäs kommuns egen 
bedömning av koncentrerad bebyggelse i en by, stadskvarter 
eller del av ett bostadsområde. Inom ett bebyggelseområde 
finns värden som är särskilt betydelsefulla att bevara och 
skydda och dessa beskrivs med värdebeskrivningar i respektive 
stadsdel. Strängnäs kommun är positiv till förändring och 
utveckling inom områdena så länge förändringen anpassas till 
kulturvärdena och att kulturvärdena kan skyddas och bevaras. 

Karaktärsområden och kulturhistoriska 
stråk
Karaktärsområden och kulturhistoriska stråk är Strängnäs 
kommuns be-dömning geografiska områden med en gemensam 
struktur eller/och historia som skapar samband och där de 
historiska spåren är särskilt tydliga. Ofta är det områden med 
som utgörs av både bebyggda och obebyggda miljöer. Det 
kan vara en by- , säteri- eller herrgårdsmiljö med omgivande 
odlingsmark eller en industri i relation till vattenområden.  

Strängnäs kommun vill skydda och bevara miljöer och objekt 
med höga kulturmiljövärden. De flesta områden är jordbruks-
bygder där en fortsatt jordbruksnäring med odling och djurbete 
är en förutsättning för ett bevarande. Förändring och utveck-
ling inom områdena kan ske med utgångspunkt från pågående 
markanvändning om det sker med en anpassning till områdets 
kulturmiljövärden. 

Redovisning av områden med kulturhis-
torisk bebyggelse, karaktärsområden och 
kulturhistoriska stråk
Varje område för kulturhistorisk bebyggelse, karaktärsområde 
eller kulturhistoriskt stråk, presenteras enligt en enhetlig 
struktur. Strukturen skiljer sig dock något mellan de tre 
områdesindelningarna för att passa de skilda skalnivåerna.  
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(Karaktärs-)Områdets förutsättningar 

Beskrivning 
En kort beskrivning över korthistorik, innehåll, karaktär och 
dagens situation. 

Värden och kännetecken
Vad som är värdefullt och viktiga kännetecken

Kommunens bedömning
Strängnäs kommuns bedömning av värdet i en tregradig skala:

1. Högsta värde

2. Mycket högt värde

3. Högt värde

Bedömningen grundar sig på bevarandegrad och komplexitet 
när det gäller karaktärsbärande kulturmiljövärden och 
kännetecken i ett område.

 

Riksintresseområde för kulturmiljövården
Uttryck och motiverande text för riksintresset.

 

Områdets resurs/möjlighet samt framtida utveckling
Resurs
Positiva särdrag och framtida förutsättningar i området som kan 
förhöja värden och kvaliteter för dess användning.

 
Markanvändning 
Hur området ska användas.

 
Struktur
Berättar om områdets speciella ordning som på ett konkret 
sätt skapar helheten utifrån dess delar och som är viktig att ta 
hänsyn till i den vidare planeringen.

Övergripande riktlinjer (Karaktärsområde och Kulturhistoriska stråk)
Redogör för hur området ska hanteras i den fortsatta 
planeringen, för att de utpekade kulturhistoriska värdena ska 
bevaras och utvecklas.

Ny- och ombyggnad samt underhåll
Berättar om hur området kan utvecklas enligt fyra klassningar 
(A-D). I klassningen beskrivs vilken typ av ny bebyggelse som 
är möjlig att uppföra och hur nya samt befintliga byggnader 
bör se ut. För områdena är texten ofta mer preciserad utöver de 
klassningar som beskrivs här nedan och de griper tillbaka på 
avsnittet Värden och kännetecken.
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Klass A
Flera enskilda byggnader inom området har ett högt 
kulturhistoriskt värde. Rivning av dessa bör ej ske.  Ombyggnad 
och underhåll skall utföras på ett sätt som är arkitektoniskt, 
material- och hantverksmässigt förenligt med byggnadens 
karaktär och historia och med utgångspunkt i beskrivningarna i 
avsnittet Värden och kännetecken.

Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig 
verksamhet men prövas restriktivt. Den ska till volym, placering, 
utformning och material anpassas efter tomtens/fastighetens 
förutsättningar och gestaltas som komplementbyggnad, se bila-
gan Komplementbyggnader. Ny användning kan vara möjlig om 
kulturvärdena inte påverkas negativt men prövas restriktivt och 
skall vara av vikt för att området skall kunna nyttjas. 

Klass B
Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny 
bebyggelse i anslutning till befintlig. Komplementbyggnad 
ska till volym, placering, utformning och material anpassas 
efter tomtens/fastighetens förutsättningar och gestaltas som 
komplementbyggnad, se bilagan Komplementbyggnader. Ny 
bebyggelse skall följa områdets struktur samt byggnadernas 
skala, utseende och material. 

Vissa befintliga enskilda byggnader har ett högt kulturhisto-
riskt värde. Rivning av dessa bör ej ske. Ombyggnad och un-
derhåll skall utföras på ett sätt som arkitektoniskt, material- och 
hantverksmässigt är förenligt med byggnadens karaktär och 
historia och med utgångspunkt i beskrivningarna i avsnittet 
Värden och kännetecken. 

Klass C
Komplementbyggnad och ny bebyggelse får tillkomma i 
anslutning till befintlig och skall följa områdets struktur samt 
byggnadernas skala, utseende och material. 

Vissa enskilda byggnader inom området har ett högt kultur-
historiskt värde. Rivning av dessa bör ej ske. Ombyggnad och 
underhåll skall utföras på ett sätt som är arkitektoniskt, mate-
rial- och hantverksmässigt förenligt med byggnadens karaktär 
och historia och med utgångspunkt i beskrivningarna i avsnittet 
Värden och kännetecken.

Klass D 
Markanvändningen för jordbruk och bete. Enstaka 
bostadsbebyggelse förekommer. Området undantas från 
utbyggnad av vägar eller bebyggelse. Enstaka mindre 
komplementbyggnad kan tillkomma som behövs för pågående 
markanvändning. Placering, storlek och utformning skall 
inte dominera landskapet. Byggnaden skall ha en mycket 
enkel karaktär med sadeltak och rödmålade träfasader. 
Komplementbyggnad till bostad skall anpassas väl till miljön 
vad gäller utformning, placering, färg- och materialval.  
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Planer/skydd
Redogör för behov av ny detaljplan med bestämmelser om hur 
bebyggelsen skall förvaltas

I. Detaljplan/skydd finns. 
II. Detaljplan med skyddsbestämmelse bör tas fram för de  

 delar av området som saknar skydd. 
III. Detaljplan med skyddsbestämmelser för hela området  

 bör tas fram. 
IV.  Annan typ av skydd behövs 

Lagar, föreskrifter och allmänna råd
Redogör för vilka lagar, föreskrifter och allmänna råd som 
gäller för ett område och som skall tas hänsyn till i den löpande 
kommunala handläggningen. Dessa ger stöd för att värna 
befintliga kulturmiljövärden.

PBL 8:13-14 och 17. 
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 skydds-
bestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser, 3. 
allmänna platser, och 4. bebyggelseområden.

14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhål-
las så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses 
i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgiv-
ningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. 

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

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2-4, 6 
eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. 
Lag (2011:335).

17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska 
utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärs-
drag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhis-
toriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 

BBR
Boverkets regelsamling för byggande, BBR 2012. Reglerar 
nybyggnad och ändringar och anger bland annat att 
ändringsarbeten bör föregås av en förundersökning där såväl 
byggnadens kulturvärden och övriga kvaliteter och brister 
tydliggörs. Förundersökningen bör göras så tidigt att dess 
resultat kan ligga till grund för den efterföljande projekteringen. 
(kap 2 § 311). 
Statligt byggnadsminne enligt förordning 1988:1229. Statligt 
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ägt byggnadsminne är berört. Riksantikvarieämbetet är 
tillståndsmyndighet. 

Byggnadsminne enligt Kulturminneslagen (1988:950). Enskilt 
ägt byggnadsminne är berört. Länsstyrelsen är tillståndsmyn-
dighet. 

Fast fornlämning enligt Kulturminneslagen (1988:950).  
Forn-lämning är berörd. Länsstyrelsen är tillståndsmyndig-
het. 

Kyrkligt kulturminne enligt Kulturminneslagen (1988:950). 
Kyrka eller begravningsplats är berörd. Länsstyrelsen är till-
ståndsmyndighet. 

Bilagor
För att förtydliga intentionerna med detta program har några 
bilagor med fördjupningar tagits fram. De omfattar följande 
områden: 

Komplementbyggnader och inhägnader. Vad är en komple-
mentbyggnad och hur har de gestaltats och använts.  

Arkitektoniska kännetecken för äldre byggnader i Strängnäs 
och Mariefred. Karakteristiska arkitektoniska drag i städernas 
småskaliga centrumbebyggelse.  

Yngre villabebyggelse - Riktlinjer för bevarande. Belyser tids-
typiska drag hos villabebyggelse från 1960-80-talen, vilka 
kvaliteter de har och hur de kan bevaras. 

Kulturhistorisk analys av Mariefreds borgargårdar. Beskriv-
ning av hur borgargårdarnas bebyggelse har utvecklats från 
1700-talet och framåt. 

Karaktärsområde A, Gripsholm och Mariefred
Kulturhistorisk bebyggelse

A1. Stadskärnan 
A2. Gripsholms slott, f d kronobränneri och kungsladugården 
A3. Kyrkoruinen Kärnbo

Karaktärsområde B, Kommunikationsstråket Läggesta 

och Mariefred
Kulturhistorisk bebyggelse

B4. Mariefreds station, museijärnvägen 
B5. Läggesta station, museijärnvägen

Kulturhistorisk bebyggelse
B6. Öster 
B7. Kv Triton och del av Venus
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Karaktärsområde A,     
Gripsholm och Mariefred

Karaktärsområdets förutsättningar

Beskrivning 
På 1370-talet uppfördes borgen Gripsholm på en holme i 
Mälaren. Borgen kom i kronans ägo och ingick i kungens 
system av kungsgårdar vilka var strategiskt belägna runt 
omkring i landet. På 1500-talet genomgick slottet en omfattande 
ombyggnad i Gustav Vasas regi. Till slottet behövdes 
hantverkare, handelsmän och jordbruksprodukter, vilket 
resulterade i att den bebyggelse som vuxit fram parallellt med 
borgen, Mariefred, fick stadsprivilegier i början av 1600-talet. 
Den omgivande jordbruksmarken nyttjades av Kungsladugården 
samt av stadsinvånarnas självhushåll.

Under 1700-talet skedde en utbyggnad av slottets 
ekonomibyggnader och ett brännvinsbränneri anlades. I 
Mariefred byggdes ett rådhus och gatorna stensattes.

Redan under 1820-talet utvecklades Gripsholm som turist-
mål. Det anordnades ångbåtsturer från Stockholm till Grips-
holm med övernattning i Mariefred. Som ett led i den utveck-
lingen lokaliserades statens porträttsamling på slottet. 

Slottet inrymmer möbler, konsthantverk och inredningar 
från fyra århundraden. I dess lokaler hänger även statens 
porträttsamling bestående av över 4 000 porträtt från 1500-talet 
och fram till nutid. Slottets tidigare ekonomibyggnader 
och arbetarbostäder används av Röda korset för konferens 
och kursverksamhet. Munkhagsgärdet arrenderas som 
jordbruksmark. 

Tidigare ekonomibyggnad till Gripsholms slott
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Karaktärsområde Gripsholm och Mariefred
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Något jordbruk bedrivs dock inte på det öppna området, då 
marken är för sank. 

I dag utgör karaktärsområdet en välbevarad helhetsmiljö 
med Gripsholms slott med dess omgivande slottsrelaterade 
miljöer, Munkhagsgärdet, Hjorthagen, arbetarbostäder, tidigare 
ekonomibyggnader, samt kungsladugården med dess omgivande 
odlingsbygd och tidigare tillhörande byar.

Idag nyttjas området för skilda verksamheter; i delar av 
kungsladugårdens tidigare ekonomibyggnader inryms Grafikens 
hus. På en av de till Kungsladugården underlydande byarna 
Finnstas tidigare ängs- och åkermark, finns idag en golfbana. 

Värden och kännetecken
Slottsmiljön med Kungsladugården, Munkhagsgärdet 
tillsammans med omgivande odlingslandskap med 
bevarade strukturer från en av flera avhysta byar i form 
av bebyggelselämningar från historik tid och förhistoriska 
lämningar i form av enstaka gravar, gravfält och 
boplatslämningar. Mariefred med rutnätsplan från 1600-talet 
och dess välbevarade trähusbebyggelse från 1700- och 
1800-talen.

Riksintresse för kulturmiljövården Gripsholm-Mariefred 

[K:D 21]
Motivering:
Slottsmiljö och stadsmiljö, som tydligt avspeglar ett kungligt 
slotts dominans över sitt tjänstesamhälle, präglad framför 
allt av 1500-talet och det tidiga 1600-talet men också av den 
uppblomstring som skedde under Gustav III:s tid samt till följd 
av ångbåtstrafiken vid 1800-talets slut. 

Uttryck för riksintresset:
Gripsholms slott med delar från 1300-talet, men huvudsakligen 
tillkommet under Gustav Vasas och hans söners tid från 

Tidigare ekonomibyggnader till Kungsladugården
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1530-talet. Den obebyggda marken väster om staden, det 
s.k. Munkhagsgärdet, som visar den agrara stadens gräns 
mot slottets kungsladugård. Mariefreds oregelbundna 
rutnätsplan samt kyrka från början av 1600-talet. Välbevarad 
trästadsbebyggelse från 1700-och 1800-talen. Välbevarad 
trästadsbebyggelse från 1700- och 1800-talen med bl.a. 
byggnader och anläggningar från Gustav III:s tid och 1800-talets 
slut.

Områdets resurs/möjlighet som framtida utveckling
Resurs
En rik slottsmiljö med tillhörande omgivande avtryck från 
människors brukande av marken från förhistorisk tid och 
framåt, vilken är nationellt historiskt värdefull som en del i 
Sveriges historiska utveckling. Munkhagsgärdet har ingått 
i denna markanvändning först såsom ängsmark och i slutet 
av 1800-talet som åker. Staden utgör en levande småskalig 
stadsmiljö med verksamheter och boende. Historisk miljö som 
är nationellt viktigt turistmål. Hela området är betydelsefullt för 
närrekreation och turism.

 
Markanvändning
På Munkhagsgärdet avvecklas verksamheter som inte 
stärker kulturmiljövärdena, såsom ställverket i dess norra 
del och bensinstationen i dess sydöstra hörn. Eventuellt 
kommer en gång – och cykelväg att anläggas parallellt med 
Stallarholmsvägen. Nuvarande markanvändning fortsätter.

Djurgården vid Gripsholms slott
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Diket som löper genom Munkhagsgärdet rensas och förstärks 
där det behövs, för att bidra till att marken torkar upp. Förstärk 
Munkhagsgärdets karaktär av jordbruksmark under Kungsladu-
gården genom att behålla det som ett stort ej trädbeväxt eller be-
byggt gräsområde. Verka för att attrahera friluftsaktiviteter som 
kräver stora gräsområden. Förstärk kopplingen mellan parker, 
hjorthägn och andra intilliggande grönytor till de kulturhisto-
riska byggnaderna så att hela karaktärsområdet upplevs som en 
helhet.

För staden nuvarande markanvändning; stadsändamål, ser-
vice, bostäder, affärer, hantverk, rekreation, turism.

 
Struktur 
Storskalighet i såväl bebyggelse, vegetation som landskap. 
Omgivande landskap såsom Munkhagsgärdet, Hjorthagen och 
den tidigare byn Finnsta utgörs bland annat av öppna odlade, 
betade eller på annat sätt hävdade sammanhängande i huvudsak 
obebyggda områden. 

Stadsplanen med gatusträckningar, torgbildningar, tomter 
och en öppen miljö kring kajerna behålls. Småskalig bebyggelse.  
Befintliga avrivna tomter kan åter bebyggas. Befintliga tomter 
ska inte styckas. 

Övergripande riktlinjer
Gripsholms slott bevaras och utvecklas som Strängnäs 
kommuns mest besökta turistmål.

Slottet, kungsladugården och Munkhagsgärdet ska upple-
vas som och vittna om kungens sammanhängande ägor med 
Munkhagsgärdet som utgör den skarpa gränsen mellan stad och 
landsbygd. Munkhagsgärdets karaktär förstärks som odlings-
mark.
Ny bebyggelse på landsbygden i anslutning till Mariefred och 
Gripsholm bör ske i form av kompletteringar till befintlig 
bebyggelse och med särskild hänsyn till landskapet och dess 
kulturhistoriska värden. Stor anpassning bör göras till den lokala 
byggnadstraditionen avseende lokalisering av bebyggelseläge, 
placering och byggnaders riktning för olika byggnadstyper på 
tomt samt form, materialval och färgsättning.

Byggnader och anläggningar som vittnar om Mariefred och 
Gripsholms utveckling som turistmål bör bevaras och lyftas 
fram. Exempel på sådana är museijärnvägen med dess två statio-
ner, ångbåtsbrygga, hotell och parker.

Lagar, föreskrifter och allmänna råd
PBL 8:13-14 och 17, förvanskningsförbud och varsamhets krav. 
BBR
Statligt byggnadsminne enligt förordningen 1988:1229
Fast fornlämning enligt Kulturminneslagen

PBL planbestämmelser för området finns. 
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A1. Stadskärnan

Områdets förutsättningar

Beskrivning 
Stadskärna med medeltida anor med strategiskt placering vid 
vattnet. Dagens rutnätiga men terränganpassade stadsplan med 
torgbildningar tillkom efter bränder på 1600-talet. Bebyggelsen 
utgörs idag i stor utsträckning av en- och tvåvånings trähus, 
ofta med panelklädda fasader och tegeltäckta tak. Bostäder 
mot gatan och ekonomibyggnader, tillgängliga via en port, på 
gården.  Idag utgör stadskärnan ett fungerande affärscentrum 
med stor andel bostäder.

Värden och kännetecken
Stadsplanen och bebyggelsen i sin helhet med gatunätets 
sträckning samt befintliga torg och tomter. Utblickarna mot 
Gripsholms slott erinrar om symbiosen och kontrasten mellan 
slottet och den låga trästaden.

Staden på en udde vid vattnet. Mariefreds strategiska läge 
vid vattnet och farleden har haft stor betydelse för stadens 
utveckling. Betydelsen för handel och omlastning avspeglas 
bland annat i den breda hamnkajens anläggande. Staden 
som tidigt turistmål och rekreationsplats representeras bland 
annat av ångbåtsbryggan, strandpromenad och prydliga 
trädplanteringar utmed vattnet. 

Rutnätsplanen från 1600-talet. Den bevarade stadsplanen med 
vägsträckningar, torg och markbeläggning är mycket värdefull. 

Mariefred från sjösidan med den trädplanterade kajen som tillkom under slutet av 1800-talet. Kyrkan dominerar 
genom sin volym över staden. 
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Stadens tre torg, där Rådhustorget med saluhandel och rådhus 
är det mest framträdande, bildar viktiga rum i staden och deras 
olika karaktär bör tillvaratas. 
Stadens alla gator utgör stråk vars olika karaktär är viktig att 
bevara. 

De mest framträdande är följande: Storgatan, stadens 
handelsgata med representativ tvåvåningsbebyggelse från 
omkring år 1900 samt äldre handelsgårdar. Munkhagsgatan 
med en bebyggelse av sluten karaktär men också partier med 
bebyggelse i en öppnare omgivning. Långgatan, Rådhustorgets 
västra gräns, med huvudsakligen gamla gårdar. Kyrkogatan som 
binder samman stadens tre torg och passerar stadens kyrka. 
I nordöstra kuperade delen av staden utgör den grusbelagda 
Bergsgränd ett viktigt stråk med främst småskalig bebyggelse. 
Gatumarkens beläggning är viktig för helhetsintrycket, 
nuvarande partier med beläggning av gat- eller kullersten samt 
partier med grusbeläggning i stadens utkanter och i enklare 

kvarter bidrar till stadens kulturhistoriska värden. 
Kyrka och begravningsplats, kloster. Kyrkan tillhör de 
viktigaste byggna-derna och den dominerar på traditionellt vis 
stadsbilden. 
På platsen låg det sedan länge rivna kartusianerordens kloster 

Storgatan är stadens livligaste handelsgata.

Lugn handelsgata där bebyggelse och plank 
sluter gaturummet. 
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som hade betydelse för stadens tidiga utveckling. Bebyggelsen. 
Stadens omfattande äldre bebyggelse visar olika tiders 
byggnadsskick, byggnadsbehov och formspråk. Bland byggnader 
som utmärker sig kan nämnas Kungshusen och Rådhuset men 
utformningen av nuvarande bebyggelse i sin helhet är värdefull. 

Inom staden finns en tydlig variation: I stadens kärna förtätat 
med slutet gaturum med borgar- och hantverksgårdar. Främst 
småskalig, 1-2 vånings träbebyggelse med bostadsbyggnaderna 
vid gatan och ekonomibyggnader på gården. Gaturummet 
slutet av bebyggelse och plank. I utkanterna öppnare tomter, 
friliggande hus, ofta mer kuperat, trädgårdar. I nordost kuperat 
och ofta mindre bostadsbyggnader och öppnare mer varierat 
gaturum. Utmed Nygatan en modernare förstadskaraktär med 
friliggande byggnader och öppnare gaturum och flerbostadshus. 
Bebyggelsen har ofta rödfärgade panelade fasader alternativt 
målade i ljusa pastellfärger, lertegeltäckta tak. Dock finns 
en variation och enskilda byggnaders karaktär, material 
samt tidstypiska och ursprungliga detaljer har ett stort 
kulturhistoriskt värde. 

Se även bilagorna Arkitektur i Strängnäs och Mariefred samt 
Borgargårdarnas utveckling. 

Rödfärgen är karkatärisktisk i stora delar av Mariefred. 

 Nygatan med gles förstadskaraktär.  
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Kommunens bedömning
1. Högsta värde

Riksintresse för kulturmiljövården
Ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården 

Gripsholm-Mariefred [K:D 21]. Se Karaktärsområde A. 
Gripsholm och Mariefred.

Områdets resurs/möjlighet som framtida utveckling
Resurs
Levande småskalig stadsmiljö med verksamheter och boende. 
Historisk miljö som är nationellt viktigt turistmål.

Markanvändning
Nuvarande; stadsändamål, bostäder, affärer, hantverk, rekrea-

tion, turism.  

Struktur 
Stadsplanen med gatusträckningar, torgbildningar, tomter 

och en öppen miljö kring kajerna behålls. Småskalig bebyggelse.  
Befintliga avrivna tomter kan åter bebyggas. Befintliga tomter 
ska inte styckas. 

Ny- och ombyggnad

Varierade hushöjder, kulörer och material utmed den kullerstensbelagda 
Kyrkogatan.  

Nordöstra delen runt Bergsgränd med lägre bebyggelse och grusbelagda 
gator.
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Klass A
Flera enskilda byggnader inom området har ett högt 
kulturhistoriskt värde. Rivning av dessa bör ej ske.  Ombyggnad 
och underhåll skall utföras på ett sätt som är arkitektoniskt, 
material- och hantverksmässigt förenligt med byggnadens 
karaktär och historia och med utgångspunkt i beskrivningarna i 
avsnittet Värden och kännetecken. Se även bilaga Arkitektoniska 
kännetecken för äldre byggnader i Strängnäs och Mariefred, och 
Kulturhistorisk analys av Mariefreds borgargårdar. 

Komplementbyggnader och inhägnader kan tillkomma för 
att stödja befintlig verksamhet men prövas restriktivt. Den 
ska till volym, placering, utformning och material anpassas 
efter tomtens/fastighetens förutsättningar och gestaltas som 
komplementbyggnad, se bilagan Komplementbyggnader och 
inhägnader. Ny användning kan vara möjlig om kulturvärdena 
inte påverkas negativt men prövas restriktivt och skall vara av 
vikt för att området skall kunna nyttjas. 

På tidigare bebyggda tomter som saknar huvudbyggnad får 
huvudbyggnad åter uppföras. Om ny huvudbyggnad tillkom-
mer bör den vara i samma skala som omgivande huvudbygg-
nader och i sin gestaltning anpassad till denna. Höga krav ställs 
avseende arkitektur och utförande.  Storskaliga byggnadsinslag 
undviks.

Planer/Skydd
II. Detaljplan med skyddsbestämmelse bör tas fram för de 
delar av området som saknar skydd. 

Lagar, föreskrifter och allmänna råd
•	 PBL	8:13-14	och	17,	förvanskningsförbud	och	varsam-	

 hetskrav. 
•	 BBR
•	 Statligt	byggnadsminne	enligt	förordningen	1988:1229
•	 Byggnadsminne	enligt	Kulturminneslagen	
•	 Fast	fornlämning	enligt	Kulturminneslagen
•	 Kyrkligt	kulturminne	enligt	Kulturminneslagen	

Mariefreds stadskärna karaktäriseras av sin varierade men traditionella 
småskaliga stadsbebyggelse.  
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A2. Gripsholms slott, 
f d kronobränneri och    
kungsladugården 

Områdets förutsättningar

Beskrivning
Gripsholms slott har delar från 1300-talet men har 
huvudsakligen byggts av Gustav Vasa och hans söners tid från 
1530-talet och framåt.  Anläggning som anpassats efter rådande 
behov och omständigheter. Försvarsanläggning under Vasatiden 
samt kungsladugård som mönsteranläggning för jordbruks- och 
boskapsskötsel. Under Gustaf III kultur- och rekreationsmiljö 
samt tidig industriell utveckling i form av uppförande av 
kronobränneri.  Slottet har guidade visningar och delar av 
bygganden nyttjas för visning av en statligt ägd porträttsamling. 
Arbetarbostäder och ekonomibyggnader, vilka idag används av 
Röda korsets som konferens- och kursgård. Tidigt turistmål med 
ångbåtsbrygga och sommarvillor i parkliknande trädgårdar. 

Värden och kännetecken
Befintlig glest placerad och ofta monumental bebyggelse från 
skilda tidsåldrar. Storskalighet i landskap, vegetation och 
bebyggelse. Öppna odlade eller betade sammanhängande 
obebyggda områden. 

Kommunens bedömning
1. Högsta värde

Riksintresse för kulturmiljövården
Ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården 
Gripsholm-Mariefred [K:C 21]. Se Karaktärsområde A. Grip-
sholm och Mariefred.

Områdets resurs/möjlighet som framtida 
utveckling

Resurs
Nationellt intressant historisk miljö av mycket lång hävd. 
Nationellt turistmål. Områdets historia kan tydliggöras 
ytterligare genom t ex utveckling av Munkhagsgärdet till 
ett gärde avsett för rekreation med bibehållen karaktär av 
jordbruksmark. 
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Markanvändning
Vidareutveckling av befintliga verksamheter i egenskap 
av historiskt intressant miljö, med fokus på besöksnäring, 
rekreation och turism. 

Struktur 
Slottsmiljö av högsta dignitet, glest bebyggd med historiskt 
intressanta byggnader. Däremellan stora öppna ytor.   

Ny- och ombyggnad
Klass A
Byggnaderna inom området har ett högt kulturhistoriskt värde. 
Rivning av dessa får ej ske.  Ombyggnad prövas restriktivt. 
Underhåll skall utföras på ett sätt som är arkitektoniskt, 
material- och hantverksmässigt förenligt med byggnadens 
karaktär och historia och med utgångspunkt i beskrivningarna i 
avsnittet Värden och kännetecken.

Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig 
verksamhet men prövas restriktivt. Ny användning kan vara 
möjlig om kulturvärdena inte påverkas negativt men prövas res-
triktivt och skall vara av vikt för att området skall kunna nyttjas. 

Planer/Skydd
V. Detaljplan/skydd finns. 

Lagar, föreskrifter och allmänna råd 
•	 PBL	8:13-14	och	17,	förvanskningsförbud	och	varsam-	
 hetskrav. 
•	 BÄR/BBR
•	 Statligt	byggnadsminne	enligt	förordningen	1988:1229
•	 Fast	fornlämning	enligt	Kulturminneslagen

Gripsholms slott med tillhörande fruktträdgård



24 / Stadbyggnads- och kulturmiljöprogram för Strängnäs kommun - Mariefred och Läggesta

A3. Kyrkoruinen Kärnbo

Områdets förutsättningar

Beskrivning 
Ruin av sockenkyrka uppförd på 1100-talet med en tillhörande 
begravningsplats. Övergavs när Mariefreds stadskyrka stod 
färdig år 1624. Delvis konserverad och återuppbyggd på 
1920-talet. En runsten från 1000-talet är inmurad i vapenhusets 
vägg. Ruinen är belägen på en höjd, synlig från vägen och är 
idag skyddad enligt lagen om kulturminnen i egenskap av fast 
fornlämning.

Värden och kännetecken
Rest från tiden då sockencentrum låg vid Kärnbo och tiden före 
Mariefred fick stadsprivilegier.  

Kommunens bedömning
2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet som framtida 
utveckling

Resurs
Lokalhistoriskt intressant miljö som vittnar om den medeltida 
sockenindelningen med kyrkan i centrum. Viktigt besöks- och 
turistmål.

Markanvändning
Utveckla nuvarande värden i egenskap av historiskt intressant 
miljö för besöksnäring, rekreation och turism.

Struktur 
Kyrkoruinmiljö med tillhörande begravningsplats på en höjd i8 
anslutning till slottsmiljön.

Ny- och ombyggnad
Klass A
Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig 
verksamhet, t ex besöksrum med information men prövas 
restriktivt. Den ska till volym, placering, utformning och 
material anpassas efter tomtens/fastighetens förutsättningar och 
gestaltas som komplementbyggnad. 



                                                                                   Stadbyggnads- och kulturmiljöprogram för Strängnäs kommun - Mariefred och Läggesta / 25

Planer/Skydd
I. Detaljplan/skydd finns.

Lagar, föreskrifter och allmänna råd 
•	 Fast	fornlämning	enligt	Kulturminneslagen

Kärnbo kyrkoruin
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B. Karaktärsområde       
kommunikationsstråket        
Läggesta - Mariefred

Karaktärsområdets förutsättningar

Beskrivning 
Vid Läggesta finns en kommunikationsnod där den gamla 
vattenleden, nuvarande Bondkroken och Råcksta å skär E20 och 
den gamla allfarvägen, väg 223 mellan Nyköping och Mariefred 
med dess tillhörande milsten som står i anslutning till vägens 
ursprungliga sträckning. Dessutom finns järnvägen, Norra 
Södermanlands järnväg som stod färdig år 1895. Ett smalspårigt 
stickspår från samma tid mot Mariefred viker av vid Läggesta 
stationshus. Tidigare gick den ända fram till ångbåtshamnen i 
staden, idag avslutas den vid stationshuset i Mariefred. 

Den smalspåriga järnvägen mellan Läggesta och Mariefred 
används som museijärnväg för besökande till Mariefred och 
Gripsholm. Järnvägen löper längs vattnet, förbi Marielunds 
herrgård på dess västra sida och vidare mot Mariefred med den 
alléprydda allfarvägen till Mariefred på norra sidan och Hjort-
hagen på dess södra sida. 

Nyligen försågs den befintliga järnvägssträckan mellan Läggesta 
och Taxinge Näsby med smalspårig järnväg som kopplats sam-
man med den äldre sträckningen. Vid Läggesta går idag Svea-
landsbanan på pelare över området.

Värden och kännetecken
Ett område med en koncentrerad kommunikationshistoria som 
sträcker sig från förhistorisk tid fram till dagens komplement. 
En smalspårig järnväg med omgivande mark som fortfarande är 
relativt oexploaterad.

Karaktärsområdets resurs/möjlighet som 
framtida utveckling

Resurs
En tidsomfattande kommunikationshistoria koncentrerad till 
ett litet om-råde med potential som pedagogiskt centrum för att 
belysa olika tiders rörelsemönster och hur det förändrats över 
tid.  Skötsel och vård av marken längs med museijärnvägens 
sträckning görs med hänsyn till dess kommunikationshistoriska 
värde.

Smalspårig museijärnväg mellan Läggesta och 
Mariefred
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Markanvändning
Nuvarande. Utveckla museijärnvägens värden och framhäv 
områdets spännande kommunikationshistoria. Ny 
bebyggelse bör inte medges i anslutning till museijärnvägens 
sträckning. Gör den gamla allfarvägen mellan Läggesta och 
Mariefred farbar, åtminstone med cykel. Förstärk den äldre 
vägsträckningen genom att förlänga allén västerut fram till 
Trekanten, såsom den gick vid sekelskiftet 1800-1900. 

På sikt bör parkering och återvinningsstation avvecklas och 
ersättas med verksamheter som kan kopplas till och berika såväl 
dagens som den historiska dimensionen på kommunikationer. 

Struktur 
En kombination av olika tidsepokers kommunikationsmönster. 
Allfarvägen mellan Nyköping och Mariefred löper genom 
landskapet. Stationerna vid Läggesta och Mariefred samt 
museijärnvägen utgör en helhetsmiljö för järnvägshistoria. 
Miljön är sammankopplad med den historiska 
järnvägssträckningen till Taxinge Näsby som lagts om till 
smalspår.

Övergripande riktlinjer
Bevara landsbygdskaraktären i den mån det är möjligt längs 
museijärnvägen genom att skapa en byggnadsfri zon längs 
järnvägen.

Den nyanlagda återvinningsstationen separeras såväl visuellt 
som geografiskt i så stor utsträckning som möjligt från Läggestas 
bangård och stationsområde

Tillgängliggöra och belysa karaktärsområdet såsom 
kommunikationsnod genom skyltning på plats och information 
om att de finns exempelvis på kommunens hemsida.

Lagar, föreskrifter och allmänna råd
Fornlämning enligt Kulturminneslagen.
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B4. Stationsområdet i      
Mariefred

Områdets förutsättningar

Beskrivning 
Stationsmiljö som idag disponeras som museijärnväg. Östra 
Södermanlands järnväg som invigdes år 1895. Tidigare gick 
järnvägen ända fram till ångbåtsbryggan. Idag utgör kajen ett 
vackert promenadstråk längs med vattnet med matplatser och 
parksoffor.

Värden och kännetecken
Stationsmiljön och ångbåtshamnen med en välbevarad 
stationsbyggnad och ångbåtsbrygga som.

Kommunens bedömning
2. Mycket högt värde 

Områdets resurs/möjlighet som framtida 
utveckling

Resurs
Attraktivt för turism och andra besökare, en del av besöksmålet 
Mariefred. Viktig plats för dagen kommunikationer till och från 
Mariefred.

Stationsbyggnaden i Mariefred
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Markanvändning
Nuvarande.  Kajpromenad med ångbåtshamn och slutstation för 
den smalspåriga järnvägen.

Struktur 
Stations- och ångbåtshamnsmiljö med öppna ytor. 

Ny- och ombyggnad
Klass B
Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny bebyggelse 
i anslutning till befintlig. Ny bebyggelse skall följa områdets 
struktur samt byggnadernas skala, utseende och material. 
Vissa enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde. 
Ombyggnad och underhåll skall ske på ett för byggnaden och 
området traditionellt sätt. Rivning av dessa bör ej ske.   

Planer/Skydd
III. Detaljplan för hela området bör tas fram. 

Lagar, föreskrifter och allmänna råd 
•	 PBL	8:13-14	och	17,	förvanskningsförbud	och	varsam-	
 hetskrav. 
•	 BBR

Mariefreds järnvägsstation cc Wikimedia / Local profile

Spårområdet i Mariefred.

Hytten vid Ångbåtsbryggan i Mariefred 
avslutar kommunikationsstråket Läggesta – 
Mariefred, på land. Stadens samband med 
Gripsholms slott är viktigt att lyfta fram, visuellt 
och genom information.
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B5. Stationsområdet i     
Läggesta

Områdets förutsättningar

Beskrivning 
Stationsmiljö som hör till museijärnvägens upplag. Östra 
Södermanlands järnväg som invigdes 1895. Nyttjas idag som 
station för den smalspåriga museijärnvägen för besökare på väg 
till Mariefred. 

Värden och kännetecken
Stationsmiljön i sin helhet med välbevarad stationsbyggnad 
och bebyggelse med anknytning till verksamheten samt grus på 
marken, perrongkant av huggen sten, telefonledningsstolpar. 
Spår och stickspår. 

Kommunens bedömning
2. Mycket högt värde 

Områdets resurs/möjlighet som framtida 
utveckling

Resurs
Attraktivt för turism och andra besökare, en del av besöksmålet 
Mariefred. 

Markanvändning
Nuvarande.  

Struktur 
Området lite i skuggan av sentida trafikanläggningar. Bör 
tydligare avgränsas mot återvinningsstationen.  

Ny- och ombyggnad
Klass B
Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny 
bebyggelse i anslutning till befintlig. Komplementbyggnad 
ska till volym, placering, utformning och material anpassas 
efter tomtens/fastighetens förutsättningar och gestaltas som 
komplementbyggnad, se bilagan Komplementbyggnader. Ny 
bebyggelse skall följa områdets struktur samt byggnadernas 
skala, utseende och material. 
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Vissa befintliga enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt 
värde. Rivning av dessa bör ej ske. Ombyggnad och underhåll 
skall utföras på ett sätt som arkitektoniskt, material- och 
hantverksmässigt är förenligt med byggnadens karaktär och 
historia och med utgångspunkt i beskrivningarna i avsnittet 
Värden och kännetecken. 

Lagar, föreskrifter och allmänna råd 
•	 PBL	8:13-14	och	17,	förvanskningsförbud	och	varsam-	
 hetskrav. 
•	 BBR

Läggesta järnvägsstation
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6. Öster

Områdets förutsättningar

Beskrivning 
Mariefreds första stadsdel utanför tullarna började uppföras 
på 1920-talet. Öster representerar trädgårdsstaden med 
stora tomter och friliggande trävillor längs gatan. Senare 
utbyggnadsområden i främst norr och öster uppvisar olika 
stilar och material från modernism till senare decenniers ofta 
stilhärmande villor.  

Värden och kännetecken
Väl tilltagna tomtstorlekar, häckar och staket avgränsar mot 
gatan, grönt gaturum. Bebyggelsestruktur som karaktäriseras av 
bostadshus nära gatan och uthus längre in på tomten, enhetlig 
byggnadsstil från 1920-talet men även sentida inslag.   

Tvåvånings trähus med panelklädda fasader och lertegeltäck-
ta ofta brutna tak. Färgsättning i ljusa kulörer, ofta ursprungliga 
snickeridetaljer. Uppvuxna trädgårdar. 

Kommunens bedömning
2. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet som framtida 
utveckling

Resurs
Attraktivt, tidstypiskt bostadsområde med stora tomter och 
mycket grönska.  

Markanvändning
Nuvarande markanvändning, bostadsändamål.  

Struktur 
Breda gator, nyplanterade björkar, tomtutformning, fritt 
liggande villor ofta med kompletterande uthus indragna på 
tomten. 

Ny- och ombyggnad
Klass B
Komplementbyggnad får tillkomma samt enstaka ny 
bebyggelse i anslutning till befintlig. Komplementbyggnad 
ska till volym, placering, utformning och material anpassas 
efter tomtens/fastighetens förutsättningar och gestaltas som 
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komplementbyggnad, se bilagan Komplementbyggnader och 
inhägnader. Ny bebyggelse skall följa områdets struktur samt 
byggnadernas skala, utseende och material. 

Vissa befintliga enskilda byggnader har ett högt kulturhisto-
riskt värde. Rivning av dessa bör ej ske. Ombyggnad och un-
derhåll skall utföras på ett sätt som arkitektoniskt, material- och 
hantverksmässigt är förenligt med byggnadens karaktär och 
historia och med utgångspunkt i beskrivningarna i avsnittet 
Värden och kännetecken. Se bilagan Arkitektoniska kännetecken 
för äldre byggnader i Strängnäs och Mariefred

Planer/Skydd
I. Detaljplan/skydd finns. 

Lagar, föreskrifter och allmänna råd 
•	 PBL	8:13-14	och	17,	förvanskningsförbud	och	varsam-	
 hetskrav. 
•	 BBR

Villa från 1920-talet på Öster i Mariefred

Breda trädplanterade gator med villor placerade nära gatan 
är typiskt för området Öster. 
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7. Kv Triton och del av Kv 
Venus

Områdets förutsättningar

Beskrivning 
Tydligt avgränsad tidstypisk flerbostadsbebyggelse från 1950- 
och 60-talen. 

Värden och kännetecken
Tidstypisk arkitektur, ursprungliga material och 
byggnadsdetaljer samt färgsättningar. Öppna gräsytor, låga 
häckar och en mindre park.  

Kv Triton planlagt 1958 trevånings punkthus med spritputsade, 
ljusbruna fasader, platta tak med panelklädd takfot och 
ursprungliga detaljer som en- och tvåluftsfönster, glasade 
dörrpartier av trä, balkonger med smidesräcken och plåt. 

Kv Venus planlagt 1963 trevånings punkthus med fasader av rött 
tegel och vitmålad panel, platt tak, ursprungliga fönster. Trafiken 
separerad och mellan byggnaderna gräsytor och låga häckar. 

Kommunens bedömning
3. Högt värde

Områdets resurs/möjlighet som framtida 
utveckling

Resurs
Bostadsområde. 

Markanvändning
Nuvarande bostadsbebyggelse och parkmark. 

Struktur 
Friliggande bostadsbyggnader, trafikseparerat område. 

Ny- och ombyggnad
Klass A
Byggnaderna inom området har ett högt kulturhistoriskt 
värde. Rivning av dessa bör ej ske. Ombyggnad och underhåll 
skall utföras på ett sätt som är arkitektoniskt, material- och 
hantverksmässigt förenligt med byggnadens karaktär och 
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historia och med utgångspunkt i beskrivningarna i avsnittet 
Värden och kännetecken.

Komplementbyggnad kan tillkomma för att stödja befintlig 
verksamhet men prövas restriktivt. Den ska till volym, placering, 
utformning och material anpassas efter tomtens/fastighetens 
förutsättningar och gestaltas som komplementbyggnad, se bila-
gan Komplementbyggnader och inhägnader. Ny användning kan 
vara möjlig om kulturvärdena inte påverkas negativt men prövas 
restriktivt och skall vara av vikt för att området skall kunna 
nyttjas. 

Planer/Skydd
I. Detaljplan för hela området bör tas fram. 

Lagar, föreskrifter och allmänna råd
•	 PBL	8:13-14	och	17,	förvanskningsförbud	och		 	
 varsamhetskrav. 
•	 BBR

Kv Venus

Kv Triton
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Begrepp 

Anpassning 
I samman hanget kan begreppet anpassning stå för till exem-

pel hur en tillbyggnad skall utformas. Anpassningen kan då avse 
form, volym, fasadutformning, takutformning, material och/
eller färgsättning etcetera och att anpassningen skall ske i förhål-
lande till den befintliga byggnaden eller bebyggelsemiljön. Det 
behöver inte betyda att man kopierar en äldre stil.  Att anpassa 
färgsättning i ett område kan vara att välja en kulör eller färgton 
inom ett visst spektra som redan finns representerat inom om-
rådet eller att man utgår från de pigment som fanns tillgängliga 
innan färgindustrin industrialiserades. 

Antikvarisk förundersökning
För att ta tillvara en byggnads kvaliteter på bästa sätt vid en 

ändring krävs kännedom om byggnadens förutsättningar. I en 
antikvarisk förundersökning sammanställs historiska fakta om 
byggnaden och byggnadens kulturhistoriska värden definieras 
och beskrivs. Den antikvariska förundersökningen fungerar som 
underlag för projekteringen. När det gäller byggnader eller mil-
jöer med högt kulturhistoriskt värde bör en antikvarie även delta 
i projekteringen för att de antikvariska synpunkterna ska kunna 
arbetas in i bygghandlingen redan från början.

Byggnadsvård
Begreppet samlar åtgärder som skötsel, underhåll och änd-

ringar av byggnader som utgår från byggnadens kulturhistoriska 
värde. 

Förvanskning
Begreppet förvanskning är ett viktigt begrepp inom lagstift-

ningen. Enligt PBL 8:13 får byggnad som är särskilt värdefull 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt får inte förvanskas. Det avser bygglovpliktiga anlägg-
ningar, tomter som omfattas av skyddsbestämmelser, allmänna 
platser och bebyggelseområden. Förvanskningsförbudet gäller 
alltid, även för icke bygglovpliktiga åtgärder.

Konservering
Bevara något i befintligt skick, hindra vidare förfall, genom 

att tekniskt säkerställa till exempel en del av en byggnad eller en 
bemålad yta. 
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Kulturhistoriskt värde, värdering
Att beskriva äldre byggnaders, miljöers eller landskaps kul-

turhistoriska värden är en metod för att analysera andra värden 
än ekonomiska.  För att definiera och beskriva kulturhistoriska 
värden kan flera olika begrepp användas men vanligast är att 
utgå från Riksantikvarieämbetets bok ”Kulturhistorisk värdering 
av bebyggelse” (2002). Här används begreppen dokumentvärde 
och upplevelsevärde. För att precisera hur kulturmiljövärden tar 
sig fysiskt uttryck används begreppet värdebärare. Nedan redo-
visas begreppens innebörd

Dokumentvärde (Kunskapsvärde) 
En byggnad eller ett landskaps informationsvärde eller 

potentiella informationsvärde. Kunskapsvärden kan vara vad 
ett byggnadsverk berättar om historisk byggnadsteknik, arkitek-
turhistoriska ideal eller historiska sociala strukturer. På samma 
sätt kan växtlighet, landskapssammanhang, vägsträckningar och 
andra spår i ett landskap ha kunskapsvärden då de berättar om 
den historiska markanvändningen. Kunskapsvärden kan förstär-
kas av att de är pedagogiskt och tydligt läsbara.

Upplevelsevärde 
Kulturmiljön som källa till upplevelser hos brukare och/eller 

besökare. Upplevelsevärden kan vara den lantliga karaktären i 
ett ålderdomligt jordbrukslandskap, en byggnads arkitektoniska 
kvaliteter eller autentiska karaktär. Upplevelsevärden kan även 
vara en plats eller ett objekts identitetsskapande eller symboliska 
värde för exempelvis en ort.

Därtill vägs övergripande och förstärkande värden in som 
autenticitet och representativitet.

Kulturmiljöns värdebärare
Olika kulturmiljövärden kan i den enskilda kulturmiljön ofta 

brytas ner i olika fysiska värdebärare. För bebyggelse kan det 
vara särskilda byggnadsmaterial, färgsättningar och arkitekto-
niska drag som fasaduppbyggnad samt tak- och fönsterutform-
ning.  Med värdebärare avses också hela landskapssammanhang 
eller enskilda element som är ett fysiskt uttryck för kulturmiljö-
värden. 

I ordet värdering ligger dock ett subjektivt inslag och vad 
som har uppfattats som värdefullt har varierat över tid beroende 
på till exempel tidsanda och kunskap hos den som gör bedöm-
ningen. Det innebär att rådande värderingsprinciper alltid kan 
komma att omprövas i framtiden. Därför är det också viktigt att 
noggrant beskriva och motivera hur vi ser på ett objekt idag.  

Systemet för värdering innehåller följande steg: 
-Definiera och beskriva olika bevarandemotiv samt göra en 

sammanvägd bedömning av de -olika kriterierna. 
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-Välja ambitionsnivå för bevarande. 
-Koppla motivering och ambitionsnivå till lämpliga uppfölj-

ningsåtgärder, det vill säga bedöma vilken form av skydd som 
byggnaden eller byggnadsmiljön bör ha, hur den skall doku-
menteras och vårdas. 

Kulturmiljö 
Begreppet introducerades med den nya kulturminneslagen 

från 1988 och omfattar miljöer där det finns kulturhistoriska 
värden att beakta. Skall jämföras med ett vidare synsätt där man 
från att skydda och bevara enskilda byggnader eller monument 
ville inbegripa större sammanhang och miljöer. 

Kulturarv 
Kulturarv är ett vidare begrepp än kulturmiljö och omfattar 

både immateriellt som materiellt kulturarv, såsom sånger, berät-
telser, viktiga platser som vi har övertagit från tidigare genera-
tioner.     

Ombyggnad
Enligt PBL är ombyggnad en ändring av en byggnad som 

innebär att hela eller en betydande och avgränsbar del av 
byggnaden påtagligt förnyas. En ombyggnad kan ge följdkrav 
på byggnaden som motsvarar nybyggnadskrav avseende till 
exempel tillgänglighet, energibesparing, brandkrav. Kraven kan 
modifieras efter byggnadens förutsättningar, till exempel kultur-
historiska värden. 

Patina
Spår av tidens gång, blekning, slitage eller åldrande. Används 

i positiv bemärkelse, omöjligt att återställa.     

Rekonstruktion
Rekonstruera betyder återskapa eller återuppbygga en bygg-

nad eller en del av en byggnad. Begreppet kan användas då man 
på vetenskapliga grunder återuppbygger en riven byggnad eller 
byggnadsdel med samma tekniker och material som en gång an-
vändes. Återuppbyggnadsprocessen kan ge praktisk kunskap om 
hur man verkligen arbetade förr vilket kan ha ett pedagogiskt 
eller vetenskapligt värde.  

Renovering
Renovera betyder förnya. Ofta innebär det att man gör så 

omfattande byten av material att byggnaden eller byggnadsdelen 
uppfattas som ny. Till exempel byte av ytskikt, fasadmaterial, 
tekniska system, inredningar. Jämför med underhåll, som syftar 
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till att bevara en fasadpanel genom upprepad ommålning av 
lämplig typ, med byte av hela panelen. 

Restaurering
Restaurera betyder återupprätta, återställa. Vid en restau-

rering avses åtgärder som skall återföra en byggnad, del av en 
byggnad eller ett landskap till ett äldre men känt utseende. En 
förutsättning är att tillräckligt mycket spår av ett äldre utseende 
finns kvar, en restaurering bygger inte på spekulationer.   

Restaureringsideologi
Ordet restaurering definieras ovan men betydelsen har va-

rierat beroende både tid och plats. Det handlar om olika sätt att 
förhålla sig till och berätta vår historia. Under sent 1800-tal hade 
man vad vi i tag kallar en mer tillrättaläggande attityd till äldre 
byggnader. En byggnad uppförd på medeltiden skulle se helt 
medeltida ut. Som exempel kan nämnas domkyrkan i Lund som 
uppfördes under medeltiden. Under omfattande restaurerings-
arbeten under 1800-talet revs bland annat de medeltida tornen 
och ersattes med nya spetsigare torn. Avsikten med restaurering-
en var att domkyrkan skulle få en mer renlärig och konsekvent 
medeltida romansk stil. Man fäste liten eller ingen uppmärksam-
het till kyrkobyggnadens tidigare historia. 

Efter hand växte en stark kritik fram mot denna så kall-
lade stilrestaurering som man menade var en förfalskning 
av historien. På vägen mot att uppnå den perfekta medeltida 
byggnaden revs mer eller mindre intressanta lager från 1600-, 
1700- och 1800-talen. I stället växte ett förhållningssätt fram där 
man utgick från byggnaden och hela dess historia fram. På ett 
mer vetenskapligt sätt började man dokumentera och analysera 
historiska byggnader inför en förändring. I Strängnäs domkyrka 
vidtogs under åren 1907-1910 omfattande restaurering under 
ledning av Fredrik Lilljekvist med Sigurd Curman som kontrol-
lant. I detta projekt tillämpade Curman för första gången de 
nya antikvariska restaureringsprinciper han lärt sig under sina 
studieresor nere i Europa, bl.a. att varje tids tillägg skulle res-
pekteras. Domkyrkan i Strängnäs är därigenom den av Sveriges 
domkyrkor som bäst bevarat sin medeltida karaktär.

Positionerna inom restaureringshistorien har ständigt förflyt-
tas. Det som var accepterat igår är förbjudet idag. Idag har vi 
fortfarande ett förhållningssätt där vi respekterar årsringarna 
och de förändringar en byggnad genomgått. Detta förhållnings-
sätt kan också göra frågan om restaurering mer komplicerad. 
Skall man spara allt? Ofta handlar det om att fånga det som är 
karaktäristiskt hos en byggnad och utgå från det, och se vad som 
är typiskt för tiden då byggnaden uppfördes. Viktiga principer 
är att utgå från den enskilda byggnaden och dess förutsättningar 
och kvaliteter innan man gör några drastiska ändringar samt 
att dokumentera alla ingrepp och förändringar som kunskap åt 
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eftervärlden.      

Reversibel 
Omvändbar. Om en åtgärd på en byggnad, ett tillägg, går att 

ta bort utan att den ursprungliga byggnaden eller byggnadsde-
len påverkas kan den kallas reversibel. Ingrepp i den ursprung-
liga delen går sällan att helt undvika och att motivera en åtgärd 
genom att kalla den reversibel kan lätt missbrukas. 

Tidstypisk 
Något som är generellt typiskt för en viss tidsperiod. Ofta 

används begreppet tidstypisk när färgsättning, snickerier eller 
inredningar i äldre byggnader beskrivs. Då avses ett utseende 
som är typisk för den tiden byggnaden uppfördes eller byggdes 
om.     

Tillbyggnad
Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggna-

dens volym. I kulturhistoriskt intressanta miljöer är det extra 
viktigt att noga studera hur en tillbyggnad kan gestaltas. En 
tillbyggnad bör alltid underordna sig den ursprungliga bygg-
naden. Generella råd är att låta tillbyggnaden bli en synlig egen 
huskropp och att man väljer att bygga till bakåt i förhållande till 
gatan. Det bör vara en betydligt mindre volym än ursprungs-
byggnaden och den bör inte sticka utanför ursprungsbyggna-
dens hörn. Snickeridetaljer, stuprör med mera får gärna vara 
i lite mindre dimensioner än huvudbyggnadens för att inte se 
klumpiga ut på den mindre huskroppen. 

Tillägg
Utformningen av ett tillägg, till exempel en tillbyggnad, ny 

inredning eller ett nytt fönster, kan bli föremål för diskussion. 
Skall ett tillägg utformas i samma stil som den befintliga bygg-
naden eller skall det få ett modernt formspråk för att historiskt 
redovisa att det är en ny del som inte skall förväxlas med den 
gamla? Eller något mitt emellan? Det är en restaureringsideolo-
gisk fråga där det inte finns något entydigt svar. I stället får man 
se till det enskilda huset men även till sammanhanget, stads- el-
ler landskapsbilden. 

Traditionella material och metoder
Med orden ovan avses ofta material och metoder som utveck-

lades före det industriella byggandet infördes. Till materialen 
hör till exempel linolje- och kalkfärg, kalkbruk och –puts, tegel, 
natursten, trä i olika former. Arbetsmetoderna är hantverksmäs-
siga, anpassade efter varje enskild byggnad. 
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Underhåll 
Underhåll av byggnader finns också regelrat i PBL, 8:14. 

Underhållet skall anpassas till omgivningens karaktär och bygg-
nadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
och konstnärlig synpunkt. 

Med underhåll menas åtgärder som vidmakthåller en bygg-
nads tekniska status, till exempel ommålning av flagnande 
fasader med samma färgtyp som tidigare använts. Underhåll 
behöver i regel upprepas med jämna mellanrum. Som underhåll 
räknas inte åtgärder som tillför nya egenskaper, att ersätta en 
träfasad med tegel är inte underhåll. Inte heller åtgärder som 
höjder standarden är underhåll.  

Ursprunglig
Oförändrad. Byggnader som är ursprungliga har ofta ett högt 

kulturhistoriskt värde eftersom de ger en representativ bild av ett 
äldre byggnadsskick vid en bestämd tid.  

Vid till exempel ommålning eller annat underhåll rekommen-
deras ofta att man skall välja ursprunglig eller tidstypisk färgsätt-
ning eftersom det ofta passar bäst med byggnadens arkitektur. 

Varsamhet
Begreppet varsam, varsamhetskravet, finns i PBL 8:17. Det är 

ett generellt krav som gäller alla ändringar i all bebyggelse både 
inom och utom detaljplan. Det innebär att ändring och flyttning 
av en byggnad skall utföras varsamt så att hänsyn tas till bygg-
nadens karaktärsdrag och tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden.  
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