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Inledning

Syfte
Delområdesbeskrivningen av Åker-Länna 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. 

Hur stads- och kulturmiljöprogrammet ska 
användas
I stads- och kulturmiljöprogrammet presenteras ett urval av 
områden och teman. För varje delområde presenteras en karta 
där de geografiska avgränsningarna finns markerade. Därefter 
följer en beskrivning av kulturmiljön i respektive delområde.

Stads- och kulturmiljöprogrammet ska i första hand användas 
som ett underlag för samhällsbyggnadskontoret på Strängnäs 
kommun i arbetet med bland annat detaljplaner, fastighetsreg-
leringar, förhandsbesked, bygglov och bygganmälan. Innehållet 
berättar om vad som är viktigt från kulturmiljösynpunkt i ett 
område och vilka förändringar som är lämpliga. Programmet 
utgör en del av Översiktsplanen för Strängnäs kommun och 
följer dess avvägningar och ställningstaganden. Ytterligare av-
vägningar och ställningstaganden behöver således inte göras i 
handläggningen av ett ärende. Programmet 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. Även områden för planerade 
bostäder redovisas. 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 bedömning och är 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 kulturhistorisk bebyg-

gelse, 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.
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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. 
Se också bilagorna om Begreppsförklaringar, 
Komplementbyggnader och Yngre villabebyggelse. 

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 
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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.  

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 skyddsbestämmelser 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 
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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 
ägt byggnadsminne är berört. Riksantikvarieämbetet är 
tillståndsmyndighet. 

Byggnadsminne enligt Kulturminneslagen (1988:950). 
Enskilt ägt byggnadsminne är berört. Länsstyrelsen är 
tillståndsmyndighet. 

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

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

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. Arkitek-
toniska 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. 
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Karaktärsområde

A. Åker

Kulturhistorisk bebyggelse

A 1. Bruksgatan Åkers styckebruk 

A 2. Arbetar- och tjänstemannabostäder Åkers styckebruk 

A 3. Arbetarbostäder Raden, Åkers krutbruk 

A 4. 1950-talscentrum, Åker 

Karaktärsområde
B. Merlänna 

Kulturhistorisk bebyggelse

B5. Kyrkbyn

Karaktärsområde

C. Söderlänna

Kulturhistorisk bebyggelse

C6. Säteriet

Karaktärsområde

D. Länna bruk

Kulturhistorisk bebyggelse

D7. Bruket
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Karaktärsområde Åker
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Karaktärsområde Merlänna
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Karaktärsområde Söderlänna
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Karaktärsområde  Länna bruk
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A. Karaktärsområde Åker 

Karaktärsområdets förutsättningar

Beskrivning
De två bruken i Åker; Åkers styckebruk och Åkers krutbruk, 
ligger i en bred dalgång mellan åarna Bergaån och Råcksta ån 
i gränsen mellan slättbygd och Åkers bergslag. Området har 
varit gynnsamt för etablering av tidigindustriell verksamhet 
med tillgång till vattenkraft, skog för framställning av träkol, 
järnfyndigheter i Skottvångs gruva samt bördig jord för 
försörjning av den stora arbetarbefolkningen. Förhållandet 
att orten fick en station längs Norra Sörmlands järnväg 
mellan Södertälje och Eskilstuna, invigd år 1895, var en av 
förutsättningarna för att bruken kunde vidareutvecklas.

Styckebruket anlades under 1500-talet som ett järnbruk som 
senare ändrade sin verksamhet till styckebruk med kanon-
tillverkning fram till 1800-talets mitt, och även tackjärn och 
handelsgods.  Idag produceras valsar och styckebruket är en av 
kommunens största arbetsgivare.

Åkers krutbruk grundades på 1500-talet och låg då i Forssa. 
Krutbruket flyttade i slutet av 1700-talet till dess nuvarande 
plats. Krut tillverkades ända fram till år 1993.  Krutbruket består 
idag av industribyggnader, administrativa byggnader samt 
arbetar- och tjänstebostäder från olika tider av brukets långa 
historia. 

Den första bebyggelsen i det nuvarande centralorten Åkers 
syckebruk växte fram längs järnvägen och bestod av så kallade 
egnahem som uppfördes år 1909. Den fortsatta utbyggnaden av 
samhället tog ordentlig fart under 1920-talet då ett tomtbolag 
bildades för avstyckning och försäljning i Åkershult, Forssa och 
Riby. På 1930-talet utgick statliga lån vilket bidrog till en ny våg 
av egnahemsbebyggelse i Åker. 

Skogsvaktarbostaden, Åkers styckebruk
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År 1949 upprättades en byggnadsplan för samhället Åkers 
styckebruk. Ett nytt centrum med Folkets hus och flerbostadshus 
uppfördes nära stationen.  Runt centrumet uppfördes främst 
en- och tvåvånings enfamiljsbostäder men också radhus. En 
centralskola uppfördes i början av 1950-talet och 15 år senare 
stod en gymnastikhall med simbassäng klar. Även rester av äldre 
bebyggelse från byarna Täby och Solberga införlivades i den nya 
bebyggelsen samt arbetarbostäder och bodar. 

Först under 1980-talet har bebyggelsen i Åkers styckebruk 
närmat sig krutbruket och de två brukssamhällena är nu sam-
manväxta till ett samhälle.

Värden och kännetecken
Två bruksområden som är belägna i anslutning till de två 
vattendragen Råckstaån och Bergaån, två kraftkällor som 
tillsammans med dalgångens bördiga jordbruksmark, 
bergslagens järnförekomster och träråvarutillgångar var 

Bostadsbebyggelse 1950-talet, Åkers styckebruk

Centrala Åkers styckebruk
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avgörande lokaliseringsfaktorer för de båda bruken.
I de två bruksmiljöerna finns en kontinuitet av traditionell 
bebyggelse från 1600-tal och framåt samt modern 
industribebyggelse.  Bebyggelsens tillkomst och utformning 
berättar om brukens och brukssamhällets framväxt under andra 
hälften av 1900-talet. Den tidigare konsumbutiken och Folkets 
hus centrala läge speglar ortens starka arbetarrörelse. Andra 
exempel på samhällets framväxt är idrottsplatsen, skolan med 
gymnastikhall, bad- och ishall.

Inom karaktärsområdet finns tidstypiska egnahemsbostäder i 1, 
1½ och 2 våningar från tidigt 1900-tal och framåt som berättar 
om egnahemsrörelsens utveckling och stilideal varav flera 
ännu är välbevarade och tidstypiska byggnader. Bevarad äldre 
gårdsbebyggelse från Täby och Solberga ligger insprängd i yngre 
områden.

I de äldsta avstyckningarna är tomterna stora, jämfört med 
senare, vilket visar att självhushållning med egen täppa till 
en början var en självklarhet. Ett ideal som så småningom 
försvinner i takt med ökade tomtpriser och ökat välstånd och 
lägre självförsörjandegrad. I de äldsta områdena från 1920-talet 
är placeringen och utformningen av byggnaden friare. I yngre 
områden från ca 1950 och framåt med prefabricerade småhus 
blir bostadsområdena mer enhetliga. 

Riksintresseområde för kulturmiljövården 
Åkers styckebruk [K:D 20] (Åkers sn).
Motivering
Två bruksmiljöer med mellanliggande modern tätort i vilka 
utveckl-ingen från 1500-tal till nutid är läsbar.

Uttryck för riksintresset
Styckebruk med bruksherrgård från 1700-talet med en av 
landets största engelska parker, arbetarbostäder från flera 
århundraden samt industriområde med välbevarad ruin 
efter dubbelpipig masugn, byggnader från 1700-    1800- och 
1900-tal. Krutbruk. Tätortens centrum har välutformad 
bostadsbebyggelse från 1950-talet.

Karaktärsområdets resurs/möjlighet som 
framtida utveckling

Resurs
Två bruksmiljöer med tillhörande brukssamhälle, rika på natur- 
och kul-turmiljövärden, i gränslandet mellan skogslandskap och 
odlingslandskap. 
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Markanvändning
Fortsatt produktion på Åkers styckebruk med valstillverkning. 
Bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla bruksmiljön.
Fortsatt produktion på Åkers krutbruk som idag producerar 
olika former av skyddsteknik såsom pansarskydd till bilar. 
Bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla bruksmiljön 

Nuvarande markanvändning; centrumfunktion med tillhö-
rande bebyggelse. Bostäder. 

Struktur 
Åkers styckebruk – en sammanhållen och komplett bruksmiljö 
och Åkers krutbruk – en bruksmiljö, båda vid vattendrag. 
Brukssamhället med aktiv arbetarrörelse som gett avtryck i 
samhället med Folkets Hus, konsumbutik, idrottsanläggningar 
för aktivt idrottsliv för lagidrotter såsom fotboll och ishockey.

Övergripande riktlinjer
De två brukens historiska miljöer bevaras samtidigt som den 
fortsatta industriverksamheten bör främjas. Betydelsebärande 
komponenter i bruksmiljöerna såsom Berga- och Råckstaån bör 
synliggöras. Karaktäristisk bebyggelse bevaras, allmänna platser, 
såsom torget, idrottsområdet, engelska parken och bruksgatan 
bör behållas och utvecklas. Bevara och tydliggöra bebyggelsens 
årsringar i samhället, Åkers styckebruk. Behålla den nu 
nedlagda järnvägens sträckning genom samhället.

Se också bilagorna om Komplementbyggnader och inhägnader 
och Yngre villabebyggelse - Riktlinjer för bevarande. 

Lagar, föreskrifter och allmänna råd

•	 PBL	8:13-14	och	17,	förvanskningsförbud	och															
 varsamhetskrav. 

•	 BBR

•	 Fast	fornlämning	enligt	Kulturminneslagen
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A 1. Bruksgatan Åkers 
styckebruk 

Områdets förutsättningar

Beskrivning 
Bruksmiljö från 1500-talet med lång kontinuitet och många 
årsringar. En värdekärna med industriområde, bruksgata 
med administrativa byggnader från 1700-1900-talet och 
bruksherrgård från 1700-talet. I anslutning till bruksgatan 
ligger ekonomibyggnader, mejeri och kvarn för jordbrukets 
behov. Park anlagd under slutet av 1700-talet, omdanad under 
1830-talet. 

Värden och kännetecken
Historiskt värdefull bruksmiljö, intressant i sin helhet med 
herrgård, bruksbyggnader och jordbrukets ekonomibyggnader. 
Områdets struktur med bruksgata och övriga vägar samt 
stensatta kanaler, öppna och täckta. 

Byggnadernas arkitektur, karaktäristiska traditionella material 
och färgsättningar utgör viktiga kännetecken. Bebyggelsen har 
ingen homogen utformning eller färgsättning utan byggnaderna 
har ett individuellt formspråk beroende på funktion och ålder. 

Bruksherrgården från 1700-talet är en högrest klassicerande 
tvåvånings-byggnad med en sammanbyggd flygel. Byggnaden 
har brutet skivtäckt plåttak, slätputsade fasader med markerade 
hörnkedjor och lister, frontespis mot parken och kupor 
mot gården samt dörromfattning av sten. Den tillhörande 
herrgårdsparken, Engelska parken, är idag förenklad men 

Åkers styckebruk
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dess utsträckning med bevarade gångsystem och kanaler är 
betydelsefull för miljön. 

Rester av gamla hyttan är bevarad i form av hyttpiporna 
i timrad rödfärgad byggnad. Gemensamt för 
administrationsbyggnaderna är att de är uppförda av sten med 
putsade, ofta ljusa eller gula, fasader och de har tegeltäckta 
sadeltak varav några är valmade. Fönster av trä ofta med två 
lufter och spröjsindelning. Huvudkontoret är i två våningar med 
brutet och valmat tak, frontespis med urtavla, slätputsade väggar 
och symmetrisk fönsterplacering och framstår som en byggnad 
av högsta dignitet. 

Jordbrukets ekonomibyggnader utgör tydliga typer med 
individuell utformning. Ladugården är uppförd av slaggsten, 
stallbyggnader har fasader av tegel och rödfärgad panel, ridhuset 
har vit puts i kvadermönster. Kvarn och mejeri hör också till den 
rika miljön. 

Ekonomibyggnader, Åkers styckebruk

Herrgårdsbyggnaden på Åkers styckebruk
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Kommunens bedömning
1. Mycket högt värde

Områdets resurs/möjlighet som framtida 
utveckling

Resurs
Besöksmål med höga kulturhistoriska värden. Välskött miljö. 

Markanvändning
Nuvarande, levande bruksmiljö, bostäder och besöksmål. 

Struktur 
Bruksmiljö bestående av flera generationers bruksbyggnader 
samlade kring vattenstråk och vägar.   

Ny- och ombyggnad och underhåll
Klass A
Flera enskilda byggnader inom området har ett högt 
kulturhistoriskt värde. Rivning och yttre ombyggnad av 
dessa bör ej ske. 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. De ska till volym, placering, 
utformning och material anpassas efter tomtens/fastighetens 
förutsättningar och gestaltas som komplementbyggnad värdig 
miljön, se bilagan Komplementbyggnader och inhägnader. Ny 
användning för befintliga byggnader kan vara möjlig om kultur-
värdena inte påverkas negativt men prövas restriktivt och skall 
vara av vikt för att området skall kunna nyttjas. 

Planer/Skydd
I. Detaljplan/skydd finns
 

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

 varsamhetskrav. 
•	 BBR

Stensatt vattendrag, Åkers styckebruk
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A 2. Arbetar- och           
tjänstemannabostäder 
Åkers styckebruk

Områdets förutsättningar

Beskrivning av delområdets kärnvärden
Bruksmiljö med lång kontinuitet och många årsringar. 
Kring kärnan av brukets byggnader ligger arbetar- och 
tjänstemannabostäder från skilda århundraden, utbyggda 
etappvis så att tydliga områden avtecknas. 

Värden och kännetecken
Gemensamma värden för arbetar- och tjänstemannabostäder 
är nuvarande struktur med urskiljbara årsringar och 
utbyggnadsetapper. Till de äldsta hör till exempel uthus 
med förvaring för ved och mat vilket skildrar hur ersättning 
ofta utgick i natura. Inom de olika områdena tydlig avläsbar 
byggnadsstil med tillhörande tidstypiska material. Nedan följer 
några tydligt avläsbara områden men det finns ytterligare 
spridda bostäder inom området.  

Raden: Områdets struktur med friliggande bostadshus på en 
långsträckt höjd och bodar nedanför, grusvägar. Områdets 
enhetliga arkitektoniska utformning men även inbördes 
variation som speglar olika tillkomstår. Traditionella 
byggnadsmaterial typiska för bruksmiljön, putsade gult 
avfärgade fasader med vita knutar och omfattningar, flacka 
sadeltak med rött tegel. Uthus i en enklare utformning med 
murar av slaggsten och rödfärgade paneler. 

Arbetar- och tjänstebostäder Åkers styckebruk
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Vita och Röda byggningen: Flerfamiljshus med uthuslängor. 
Vita byggningen putsad vit med grå fönsteromfattningar och 
spröjsade fönster. Röda byggningen, rödfärgad träpanel och 
småspröjsade fönster. Tillhörande uthuslängor låga rödfärgade, 
den ena traditionell med bodar, den andra carport för flera bilar. 

Köpinge: Enhetligt område med friliggande enfamiljsbostäder 
från 1908 med tillhörande uthus utmed grusväg. Panelklädda 
rödfärgade 1½-plans hus med branta tegeltäckta sadeltak 
enligt rådande torpideal, vitmålade knutar och snickerier samt 
vitmålade spröjsade fönster. 

Täbylund: Villaliknade bostadsbebyggelse för två–fyra familjer 
kring öppen plan, 1898 samt 1917-23. Valmade tegeltäckta tak 
med låg kupa, ursprungligen med rödfärgad liggande panel 
men idag större kulörvariation. I Täbylund ligger Täby fäbod 
och Kossvatorpet som tillhör de äldsta arbetarbostäderna. Låga 
putsade envåningsbyggnader med tegeltäckt sadeltak och murad 
skorstenar. 

Köpinge, tjänstebostäder Åkers styckebruk

Vita och röda byggningen med mellanliggande länga med bodar.
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Täbylundsvägens 1940-50-talsbebyggelse: Tjänstemannabostäder 
i form av radhus och villor från 1940 och -50-talen. Tidstypisk 
arkitektur, låga putsade friliggande hus och radhus i beige 
toner, tegeltäckta tak, slätputsade fönsteromfattningar, en eller 
tvåluftsfönster utan spröjs. Viktiga detaljer som fönsterluckor i 
avvikande kulör, smidesräcken.    

Kommunens bedömning
1. Högsta värde

Områdets resurs/möjlighet samt framtida 
utveckling 

Resurs
Bostadsbebyggelse i attraktiv miljö, trevlig och välskött. 
Bebyggelsen närmast bruket är en del av turist- och besöksmålet 
med stora historiska värden. 

Markanvändning
Nuvarande, gles bostadsbebyggelse med trädgårdar.  

Struktur 
Vägsträckning och ofta generös tomtstorlek behålls. 

Ny- och ombyggnad och underhåll
För befintliga utbyggnadsområden gäller:
Ursprunglig bebyggelse och tomtstruktur bevaras inom 
de olika områden Den befintliga strukturen behålls där 
utbyggnadsetapper från olika år är avläsbara.     

Täbylundsvägen, tjänstebostäder Åkers styckebruk
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Klass A
Bebyggelseområden med höga kulturhistoriska värden. 
Rivningar inom området bör ej ske. Yttre ombyggnad 
beviljas restriktivt. Underhåll skall utföras på ett sätt som är 
arkitektoniskt, material- och hantverksmässigt förenligt med 
byggnadens karaktär och historia och den årsring den ligger 
inom samt 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

För området väster om Täbylund med byggrätter i detaljplan 
från 1990.

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

Planer/Skydd
I. Detaljplan/skydd finns. 
Skyddsbestämmelser bör även upprättas för de yngre bostäderna 
från 1940-50-talet utmed Täbyholmsvägen. 

Lagar, föreskrifter och allmänna råd

•	 PBL	8:13-14	och	17,	förvanskningsförbud	och	varsam-	
 hetskrav. 

•	 BBR
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A 3. Arbetarbostäder       
Raden, Åkers krutbruk 

Områdets förutsättningar

Beskrivning 
Enhetlig bostadsbebyggelse i två rader som hört till krutbruket. 
Gräsbevuxen remsa med träd mellan de båda raderna. 
Grusvägar. 

Värden och kännetecken
Historiskt viktig koppling till krutbruket som har anor från 
1600-talet. Viktig bebyggelsestruktur med 1 ½-plans bostadshus 
utmed grusväg. Gul spritputs med vita omfattningar, vita 
fönster, flacka tegeltäckta sadeltak. Mellanliggande ekonomihus. 

Kommunens bedömning
2. Mycket högt värde
Områdets resurs/möjlighet som framtida utveckling

Resurs
Traditionella bruksarbetarbostäder i historisk miljö. 

Markanvändning
Nuvarande, bostadsändamål. 

Struktur 
Två rader av bostadsbebyggelse med mellanliggande 
trädgårdsdel.

Ny- och ombyggnad och underhåll
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 och inhägnader. 
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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
II. Detaljplan med skyddsbestämmelser för hela området bör tas 
fram. 

Lagar, föreskrifter och allmänna råd

•	 PBL	8:13-14	och	17,	förvanskningsförbud	och													
 varsamhetskrav. 

•	 BBR

Arbetarbostäder Åkers krutbruk
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A 4. 1950-talscentrum, 
Åker

Områdets förutsättningar

Beskrivning 
1949 upprättades en byggnadsplan för samhället Åkers 
styckebruk av länsarkitekt Arvid Stille, planen godkändes 1954 
av Länsstyrelsen. Mellan de båda bruken, nordöst om Bergaån 
och intill järnvägsstationen byggdes samhällets nya centrum. 
Kärnan var Konsum och Folkets hus, båda invigda 1952. Torget 
var inget salutorg utan snarare en grön samlingspunkt. Öster om 
torget uppfördes sedan friliggande hyreshusbebyggelse ritade 
av under perioden 1958 till 1971. Flera byggnader är ritade av 
arkitekt Per Gösta Ericson. 

Värden och kännetecken
Områdets tillkomst och utformning berättar om brukens och 
samhällets tillväxt under andra hälften av 1900-talet. Före detta 
konsumbutiken och Folkets hus centrala läge speglar också 
ortens starka arbetarrörelse. 

Folkets hus kännetecknas bland annat av fasader med gult 
tegel, tegeltäckt sadeltak, och enluftsfönster. Entrén med tre 
omfattningar har ett sekundärt ej anpassat skärmtak.  

Flerbostadsbebyggelsen är representativ för tidens stadspla-
neideal. Bebyggelsen består av fritt stående hus, löst gruppe-
rade med mellanliggande öppen parkmark. Byggnaderna har 
tegeltäckta sadeltak, karaktäristiska fasader med puts i fält med 
lekfull dekor i avvikande kulörer. Viktigt för helheten är bevara-
de fönster, portar och balkongräcken. Senare utbyggnader inom 
området är i förenklad stil. 

Kommunens bedömning
1. Högsta värde

Områdets resurs/möjlighet som framtida 
utveckling

Resurs
Centrum med samlingslokal och butiker samt bostadsområde 
med centralt läge. Arkitekturhistoriskt intressant utformning. 

Markanvändning
Nuvarande, bostäder och centrumbebyggelse. 
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Struktur 
Friliggande flerbostadsbebyggelse i 3 våningar, trafikseparerad 
med stora grönytor mellan bebyggelsen. 

Ny- och ombyggnad och underhåll
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. Omsorg bör läggas vid att 
behålla fasadutformningar med färgsättning och detaljer som 
ursprungliga entrépartier, fönster balkongräcken och andra 
detaljer. Skyltar på fasader bör anpassas efter byggnadernas 
arkitektur och färgsättning.    

Komplementbyggnad, såsom hus för sopåtervinning, kan 
tillkomma för att stödja befintlig verksamhet men prövas res-
triktivt. 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

Planer/Skydd
III. Detaljplan med skyddsbestämmelser för hela området bör 
tas fram. 
Alt. Områdesbestämmelser. 

Lagar,  föreskrifter och allmänna råd

•	 PBL	8:13-14	och	17,	förvanskningsförbud	och							
 varsamhetskrav. 

•	 BBR

Folkets hus, Åkers styckebruk

Flerbostadshus från 1950-tal Åkers styckebruk

Flerbostadshus från 1950-tal Åkers styckebruk
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B. Merlänna

Karaktärsområdets förutsättningar

Beskrivning
Merlänna by ligger i det södermanländska platålandskapet i 
anslutning till ett vitt förgrenat vattensystem. 

Landskapet präglas av den nordsydliga dalgången med 
bebyggelse på höjdstråken på var sida om Lännasjön och 
Prästgårdsån. Det småbrutna odlingslandskapet i anslutning 
till Merlänna och Söderlänna utgörs omväxlande av åkrar, 
trädbevuxna betesmarker och omfattande odlingslämningar.

Det har funnits en bofast befolkning här sedan åtminstone 
bronsålder och på 1100-talet anlades sockenkyrkan i 
byn sannolikt på grund av platsens gynnsamma läge ur 
kommunikationssynpunkt, såväl på vatten som på land. Till 
kyrkbymiljön hör ett komministerboställe, sockenstuga och en 
äldre skolbyggnad (se delområde Landsbygd; Kyrkby, för vidare 
definition av kyrkby). 

Kyrkbyn har en äldre samlad bykaraktär med bebyggelsen 
belägen öster om landsvägen norr om kyrkan, med dess 
ekonomibyggnader närmast vägen. Bebyggelsen i den västra 
delen av kyrkbyn brann ner på 1920-talet.

Värden och kännetecken
Samlad kyrkby med bevarade karaktärsbyggnader som 
är typiska för ett sockencentrum. Kyrkbyn har ett tydligt 
fördelaktigt kommunikationsläge invid den förhistoriska 
vattenleden som Lännasjön utgör en del av. Genom kyrkbyn 
löper den gamla allfarvägen, vilken på 1600-talet skulle komma 
att ingå i rikets vägnät. Omgivande odlingslandskap.

Karaktärsområdets resurs/möjlighet som 
framtida utveckling

Resurs
Kyrkby som senare har utvecklats till ett samhälle rikt på natur- 
och kul-turmiljövärden, omgivet av ett odlingslandskap 

Markanvändning
Nuvarande: kyrka, skola, bostäder, jordbruk. 
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Struktur 
Avläsbart äldre sockencentrum, gårdar, landsvägens dragning, 
nära den förhistoriska vattenleden i Lännasjön samt årsringar 
från 1900-talet.  
Samhället har två delar, dels bebyggelsen längs den gamla 
landsvägen, dels nyare områden väster om den gamla delen. 

Övergripande riktlinjer
Kyrkbyns med dess administrativa och religiöst centrala 
funktion med kyrkan, skolbyggnader från olika tider, 
komministerboställe och sockenstuga, bör behållas som en 
sammanhållen miljö. Även den samlade äldre bystrukturen i 
kyrkbyn, längs med allfarvägen norr om kyrkan bör bevaras.

Lagar, föreskrifter och allmänna råd

•	 PBL	8:13-14	och	17,	förvanskningsförbud	och													
 varsamhetskrav. 

•	 BBR

•	 Fast	fornlämning	enligt	Kulturminneslagen

•	 Kyrkligt	kulturminne	enligt	Kulturminneslagen	

Länna kyrka i Merlänna
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B5. Kyrkbyn 

Områdets förutsättningar

Beskrivning
Sockencentrum med kyrka från 1100-talet. Gammalt vägnät där 
landsvägen går förbi kyrkan och genom byn. Äldre bykaraktär 
med mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader belägna öster 
om landsvägen och norr om kyrkan. Till miljön finns ett bevarat 
komministerboställe och kyrkskola. Under 1900-talet har små- 
och grupphusbebyggelse tillkommit samt en ny centralskola 
1957. 

Värden och kännetecken
Gamla landsvägens dragning förbi sockencentrat med kyrkan. 
Traditionell gårdsbebyggelse, timrad eller panelad och rödfärgad 
med vita snickerier och spröjsade fönster. Sadeltak eller brutna 
tak täckta med röda tegelpannor. Stora uppvuxna lövträd. 

Miljö med viktiga byggnader för socknens administration. 
Sockenstugan en 1 ½-planbyggnad med tegeltäckt sadeltak, 
stående rödfärgad locklistpanel och vitmålade fönsterfoder, 
vindskivor och knutar. Byggnaden är tillbyggd och fönstren 
är utbytta. Kyrkskolan 1½-plansbyggnad uppförd sent 1800-
tal med tegeltäckt sadeltak, tidstypiskt tydligt taksprång med 
markerade tassar, liggande rödfärgad panel och höga vitmålade 
fönster. Strax söder om kyrkan ligger komministerbostället.

Kommunens bedömning
2.Högt värde

Områdets resurs/möjlighet som framtida 
utveckling

Resurs
Relativt välbevarad kyrkby med jordbruksrelaterad bebyggelse 
med rika natur- och kulturmiljövärden. 

Markanvändning
Nuvarande, skola, bostad, kyrka, jordbruk 

Struktur 
Avläsbart äldre sockencentrum, gårdar, landsvägens dragning, 
samt årsringar från 1900-talet.  
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Ny- och ombyggnad och underhåll
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 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. 

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

Prästgården (Gillesgården) och sockenstugan är skyddade 
liksom ytterligare en byggnad. På nya tomter närmast norr och 
öster om kyrkan skall ny bebyggelse anpassas. 

Gårdarna norr om kyrkan utmed landsvägen saknar skydd.  

Lagar,  föreskrifter och allmänna råd

•	 PBL	8:13-14	och	17,	förvanskningsförbud	och													
 varsam-hetskrav. 

•	 BBR

•	 Fast	fornlämning	enligt	Kulturminneslagen

•	 Kyrkligt	kulturminne	enligt	Kulturminneslagen	

Bygatan i Merlänna kyrkby

Sockenstugan i Merlänna kyrkby
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C. Karaktärsområdet         
Söderlänna

Karaktärsområdets förutsättningar

Beskrivning 
Vid Söderlänna har det funnits fast befolkning sedan åtminstone 
järnålder, vilket det tillhörande gravfältet vittnar om. Byn 
bestod tidigare av tre gårdar, vilka avhystes och lades under 
säteriet Söderlänna som fick säterrättigheter på 1660-talet. 
Säteriets mangård består av en huvudbyggnad med tillhörande 
såväl flygelbyggnader som ett stort antal välbevarade uthus 
och tidigare ekonomibyggnader.  Längs med brynet mellan 
skog och åker ligger att band med torp som tidigare har legat 
under säteriet, såsom Larstorp, Bråtstugan och Grindstugan. 
På höjderna i anslutning till mangården växer ett stort antal 
ekar och den grusade vägen som följer topografin och kantas 
av allé bestående av ädellövträd. Längs med alléträden löper 
en stenmur. Strax SV om mangården finns det uppgifter om 
att det har legat en kvarn och en såg (se delområde Landsbygd; 
herrgård/säterimiljö, för vidare definition).  

Värden och kännetecken
Välbevarad och avläsbar säterimiljö (se delområde för 
Landsbygd; Säteri- och herrgårdsmiljöer) 

Allé till Söderlänna säteri
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Karaktärsområdets resurs/möjlighet som 
framtida utveckling

Resurs
Representativ och välbevarad säterimiljö. 

Markanvändning
Nuvarande, bostad, jordbruk

Struktur 
Storskalighet avseende bebyggelse och landskap, vägsystem, 
torpens etablering perifert på säteriets produktionsmark (se 
delområde för Landsbygd; Säteri- och herrgårdsmiljöer).   

Övergripande riktlinjer
Säterimiljöns kännetecknande struktur bevaras, med dess 
omgivande storskaliga odlingslandskap, mangård, allé 
med stenmurar längs med vägen, enhetligt utformade 
ekonomibyggnader och tillhörande torp i skogsbrynen. Även 
lämningar från tiden före säteribildningen, såsom gravfältet 
söder om mangården bör inkluderas i miljön (se Stadsbyggnads- 
och kulturmiljöprogram för Straängnäs kommun, 
Landsbygden).  

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

 varsamhetskrav. 
•	 BBR
•	 Fast	fornlämning	enligt	Kulturminneslagen	

Mangården till Söderlänna säteri



38 / Stadbyggnads- och kulturmiljöprogram för Strängnäs kommun - Åker och Länna

C6. Säteriet 

Områdets förutsättningar

Beskrivning 
Säteri bildat på 1660-talet. Timrat rödfärgat boningshus med 
flyglar uppförda under slutet av 1700-talet. Gamla rödfärgade 
timrade uthus i anslutning till mangårdsbyggnaden och 
modernare ekonomibyggnader norr om gården. 

Värden och kännetecken
Välbevarad säterimiljö med stora ädellövträd och en allé som 
ansluter till mangården. Stensocklar, timrade byggnader, med 
eller utan panel, rödfärgade med spröjsade ockragula eller grå 
fönster och grå foder, tak med rött tegel. 

Kommunens bedömning
1. Högsta värde

Områdets resurs/möjlighet som framtida 
utveckling

Resurs
Exempel på säteri med välbevarad bebyggelse. 

Markanvändning
Nuvarande, bostad, jordbruk

Struktur 
Äldre jordbruksfastighet 

Äldre ekonomibyggnad, Söderlänna säteri
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Ny- och ombyggnad
Kring manhusen, söder om byvägen: 
Klass A
Byggnaderna inom området har ett högt kulturhistoriskt värde. 
Rivning och yttre ombyggnad av dessa bör ej ske. 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 förutsättningar. 
Ny användning kan vara möjlig om kulturvärdena inte påver-
kas negativt men prövas restriktivt och skall vara av vikt för att 
området skall kunna nyttjas. 

Klass D
Ekonomibyggnaderna, väster om byvägen.
Markanvändningen för jordbruk och bete. Enstaka 
bostadsbebyggelse förekommer. Området undantas 
från utbyggnad av vägar eller bebyggelse. Enstaka 
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. 

Planer/Skydd
IV. Annan typ av skydd behövs

Förslag områdesbestämmelser.

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

 varsamhetskrav. 
•	 BBR
•	 Fast	fornlämning	enligt	Kulturminneslagen

Vägmiljö, Söderlänna säteri
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D. Karaktärsområde        
Länna bruk

Karaktärsområdets förutsättningar

Beskrivning 
Bruksmiljö med herrgård belägen invid Lännaån, anlagd på byn 
Byringes mark på 1640-talet. Fram till 1850-talet fanns där en 
hammarsmedja. Något senare tillkom även en såg och en kvarn. 
Vid bruket ligger en bergsmansgård som tidigare beboddes av 
mästersmeden. På Byringe bytomt, norr om bruket ligger en 
gästgivaregård kvar, belägen i en kommunikativ knutpunkt invid 
den förhistoriska Lohevägen som löpte i nord-sydlig riktning på 
Byringeåsen. Längs med vägen finns runstenar och historiska 
vägmärken som vittnar om ett kontinuerligt bruk av vägen 
sedan åtminstone vikingatid.

Värden och kännetecken
Bruksmiljö med damm och stensatta vattendrag, gamla lövträd. 
Bevarad struktur där brukets typiska byggnader finns kvar och 
är välbevarade. Del av ett välbevarat förhistoriskt vägnät.

Karaktärsområdets resurs/möjlighet som 
framtida utveckling

Resurs
Lantligt före detta bruksmiljö vid vatten och omkringliggande 
åkermark och skog. 

Markanvändning
Nuvarande, bostäder, jordbruksdrift.   

Struktur 
Bruksmiljö ganska glest bebyggd, gamla vägsystem, vattendrag.   

Övergripande riktlinjer
Lyfta fram den industrihistoriska karaktären med Lännaån 
med dess industrianläggning i centrum för bebyggelsen. 
Bibehålla bebyggelsens brukskaraktär med de äldre ekonomi- 
och industribyggnaderna med faluröda fasader, svarta dörrar 
och tegelbeklädda tak.  Bruksherrgården monumentala läge i 
landskapet invid Mörtsjön bör accentueras. 
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Mästersmedens bostad i anslutning till den industrihistoriska 
anläggningen med dess tillhörande dammar och vattensystem 
och arbetarbostäderna på andra sidan dammanläggningen bör 
hållas samman. 

Gästgivargårdens läge invid den äldre vägsträckningen för 
Lohevägen bör synliggöras. Vägmärken och runstenar bör hållas 
synliga från vägen. Vägens sträckning i landskapet bör bibehål-
las. Byringes bygravfält långs med vägen till Länna bruk bör 
synliggöras genom initial slyröjning och om möjligt sedan betas.

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

 varsam-hetskrav. 
•	 BBR
•	 Fast	fornlämning	enligt	Kulturminneslagen

Länna bruk med damm och Mästersmedens bostad

Tidigare gästgivargård, Byringe by
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D7. Bruket

Områdets förutsättningar

Beskrivning 
Gles utspridd bruksmiljö med flera intressanta och välbevarade 
byggnader såsom herrgård med flyglar, mästersmedens 
bostad med flyglar, såg och kvarn samt arbetarbostäder och 
ekonomibyggnader. 

Värden och kännetecken
Timrad tvåvånings bruksherrgård från 1786 med panelklädda 
fasader och valmat sadeltak samt envånings flyglar. 

Ansenliga ekonomibyggnader med rödfärgade panelade fasader 
till brukets jordbruk kring stor gårdsplan. Bevarade detaljer 
såsom portar, spröjsade fönster och vällingklocka.  

Mästersmedens bostad med flyglar vackert belägen vid 
kvarndammen. Höga stensocklar, sadeltak täckta med tegel, 
rödfärgade fasader och spröjsade fönster. Kvarnen ambitiöst 
utformad på stensockel, spritputsad med hörnkedjor och 
andra detaljer av rött tegel. Spröjsade fönster och sadeltak. 
Sågverksbyggnaden vinkelbyggd på hög stensockel, rödfärgad 
panel och sadeltak, vattenrör.   

Kommunens bedömning
1. Högsta värde

Herrgård med flyglar, Länna bruk
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Äldre ekonomibyggnad, Länna bruk

Länna bruks såg och kvarn

Områdets resurs/möjlighet som framtida 
utveckling

Resurs
Lantligt före detta bruksmiljö vid vatten och omkringliggande 
åkermark och skog. 

Markanvändning
Nuvarande, bostäder, jordbruksdrift.   

Struktur 
Bruksmiljö ganska glest bebyggd, gamla vägsystem, vattendrag 
behålls.   
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Mästersmedens bostad, Länna bruk

Ny- och ombyggnad och underhåll
Klass A
Byggnaderna inom området har ett högt kulturhistoriskt 
värde. Rivning och ombyggnad av dessa bör ej ske. 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. 

Planer/Skydd
IV. Annan typ av skydd behövs

Förslag områdesbestämmelser.

Lagar, föreskrifter och allmänna råd

•	 PBL	8:13-14	och	17,	förvanskningsförbud	och														
 varsamhetskrav. 

•	 BBR

•	 Fast	fornlämning	enligt	Kulturminneslagen
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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 



48 / Stadbyggnads- och kulturmiljöprogram för Strängnäs kommun - Åker och Länna

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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