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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund

1.3 Metod och avgränsningar

1.3.3 Känslighet- och tålighetsanalys

Mälarbanan är en viktig del av Mälardalens järnvägsnät,
och förbinder bland annat Stockholm, Västerås och Örebro.
Mälarbanan trafikeras både av pendeltåg, regional-, fjärr- och
godståg. Banan går norr om Mälaren från Stockholm C till
Hovsta norr om Örebro C, därav namnet. Dagens Mälarbanan
har sitt ursprung i flera successivt byggda, enskilda banor,
invigda från 1857 och till helt nyligen. Banan ägs idag i sin
helhet av Svenska staten och fungerar som transportled för
farligt gods på järnväg.

Utredningen innehåller, utöver historik och kulturhistorisk
värdebeskrivning, en nulägesbeskrivning och karaktärisering
som redogör för utredningsområdet. Här hanteras området
både som helhet och i dess delar som enskilda byggnader,
topografi, gröna rum, omgivande bebyggelse m.m.

För att på ett pedagogiskt sätt vikta planområdets olika
värdebärande delar mot varandra så har en känslighet- och
tålighetsanalys genomförts. Metoden ger riktlinjer för hur
förändringståliga olika delar av området är. Analysen bedömer
området utifrån en skala med tre nivåer:

Arbetet innefattar inventering och studie av nuläget.
Planområdet och dess närmaste omgivning har dokumenterats med hjälp av fotografier. Parallellt har studier av redan
framtaget material och arkiv, tidigare ställningstaganden och
gällande krav pågått. Insamlat material har bearbetats och
analyserats och resulterat i föreliggande kulturmiljöanalys.

Hög känslighet innebär att mindre ändringar inom området
kan genomföras under förutsättning att stor hänsyn visas för
platsens karaktär.

Delsträckor av Mälarbanan är tvåspåriga, häribland sträckan
Huvudsta-Duvbo, medan andra är enspåriga och andra nyligen
ombyggda till fyra spår. Sträckan mellan Tomteboda (Solna)
och Kallhäll (Järfälla) var länge tvåspårig och samtidigt en av
Sveriges hårdast trafikerade jänvägs-sträckor. Det är också en
sträcka som huserar flera olika typer av tåg med olika uppehållsmönster, vilket ger att det varit mycket trångt på banan.
Sedan 2012 bygger Trafikverket därför ut Mälarbanan mellan
Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår. Det innebär
att pendeltågen får egna spår i mitten medan fjärr- och regionaltåg kan köra om på de yttre spåren. Därmed kan fler
tåg gå tätare och punktligare. Den sista etappen av sträckan
Barkaby-Tomteboda utgörs av Huvudsta-Duvbo, där den här
undersökta sträckan utgör den del som ligger inom Solna
kommun. Utbyggnaden är en del av projektet Trafiksatsning
Stockholm. I samband med ombyggnaden av banan kommer
delar av den att däckas över respektive intunnlas, och ny
bebyggelse planeras i direkt närhet till det intunnlade spåret.
Kommunfullmäktige i Solna stad fattade beslut om överenskommelsen den 27 augusti 2018. Trafikverket bedömer merkostnaden för överdäckning och den nya pendeltågsstationen
i Huvudsta till 1,5 miljarder kronor. Enligt överenskommelsen
medfinansierar Solna stad med 600 miljoner kronor. Stadens
inriktning är att medfinansieringen i sin tur ska finansieras
med bidrag från planerade bostäder och arbetsplatser i
området i anslutning till den nya pendeltågsstationen. Den
detaljplan som tas fram innebär därför både åtgärder direkt
kopplade till ombyggnaden av järnvägen, och en relativt omfattande nyexploatering i framförallt Huvudsta.

1.2 Syfte
Syftet med en kulturmiljöanalys är att redogöra för planområdet ur ett kulturhistoriskt perspektiv, och att utgöra kunskapsunderlag för den fortsatta planläggningen av området.
Underlaget ska ge förutsättningar för en lämplig och lagenlig
hänsyn till kulturhistoriska värden i planprocessen. Där det är
relevant omfattas den närmaste omgivningen.
Föreliggande kulturmiljöanalys bör i ett senare skede fungera
som underlag för en konsekvensbeskrivning av ett kommande
planförslags påverkan på fastighetens kulturhistoriska värden.
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Vidare definieras och analyseras utredningsområdets huvudsakliga kulturhistoriska värden. För att ytterligare tydliggöra
dessa värden viktas de utifrån perspektiven närmiljö, staden
och riket. Värdefulla byggnader och strukturer markeras i en
karta med en gradering i högt kulturhistoriskt värde samt
kulturhistoriskt värde och/eller stort miljöskapande värde.
Analysen avslutas med rekommendationer för fortsatt planläggning, en konkret tolkning av hur de kulturhistoriska värdena kan tas tillvara i planprocessen. En stor del av redovisningen i rapporten görs med illustrationer som kartor och bilder.

1.3.1 Avgränsningar
Utredningens avgränsning utgår ifrån den detaljplan som
är under framtagande för järnvägssträckan Huvudsta-Solna
Business park, samt ett relevant område omkring den mycket
långsträckta planen, som bedöms bli direktpåverkade av
planens genomförande. Ytterligare angränsande bebyggelse,
landskap och stadsrum berörs i de fall de bedöms vara relevanta. Vid genomförande kommer planen på olika sätt att
påverka ett betydligt större område, men här görs avgränsningen till endast mark och bebyggelse i direkt anslutning till
planområdet.

1.3.2 Arbetsmetod för kulturhistorisk värdering
Områdets kulturhistoriska värden har definierats utifrån två
olika arbetsmodeller. Dels arbetsmodellen för värdering som
presenteras i boken Kulturhistorisk värdering av bebyggelse
av Axel Unnerbäck (Riksantikvarieämbetet 2002). I denna
arbetsmodell har begreppet kulturhistoriskt värde delats
upp i kategorierna dokumentvärden och upplevelsevärden.
Dokumentvärden avser den information en byggnad/miljö kan
förmedla från t.ex. samhällshistorisk och arkitekturhistorisk
synpunkt. Upplevelsevärden avser miljöskapande, arkitektoniska och estetiska kvaliteter.
Som en komplettering till Riksantikvarieämbetets modell
tillämpas en arbetsmetod för att studera landskapet utifrån
landskapsmässiga komponenter som utgör värdebärande och
karaktäristiska strukturer i området. Denna studie utgör här
del av karaktäriseringen under kapitel 5.

Känsligt mot förändring innebär att platsens befintliga värden
är av sådan art att platsen kan förändras, under förutsättning
att åtgärden görs med hänsyn till områdets övergripande
karaktär.
Tåligt innebär att området är av föränderlig karaktär eller
har givits en gestalt som saknar tydlig koppling till platsens
kulturhistoriska bakgrund. Dessa områden kan med fördel
utvecklas så att deras upplevelse- och miljömässiga värden
stärks.
Resultatet av känslighet- och tålighetsanalysen redovisas i en
illustrerad kartbild och beskrivande text på s. xx.

1.4 Underlag
Följande dokument har utgjort underlag för

kulturmiljöanalysen. De har i första hand använts som kunskapsunderlag i fråga om tidigare ställningstaganden, och
bakgrund till det pågående planprojektet.
•

Översiktsplan 2030. Solna stad 2016.

•

Miljökonsekvensbeskrivning: Mälarbanan: Huvudsta
– Duvbo, Sundbybergs stad, Solna stad och
Stockholms stad, Stockholms län: Järnvägsplan,
Miljökonsekvensbeskrivning. Trafikverket 2020-01-15

•

Underlag till miljökonsekvensbeskrivning för järnvägsplan
Mälarbanan Huvudsta-Duvbo Solna, Stockholm och
Sundbybergs kommun, Stockholms län. Underlagsrapport
Kulturarvsanalys TRV 2015/87751. WSP 2017-10-11.

•

Fördjupning av översiktsplanen.

•

Stadsbyggnads- och kulturmiljöprogram

•

Planområdesgräns som dwg-fil och pdf

1.5 Kommentar till planområdets gränser
Planområdets gränser har justerats under arbetet med kulturmiljöanalysen. Justeringarna har rört bebyggelse som oavsett
läge inom eller utom planen, har behandlats i denna analys.
Justeringarna har därför inte påverkat tonvikt eller bedömningar i analysen.

Mark- och vattenanvändning

Mark- och vattenanvändning

Kulturmiljöer
Sammanhängande kulturmiljöer
1. Sörentorp
2. Järva skjutbaneboställe
3. Överjärva gård
4. Västerjärva mobiliseringsförråd
5. Västerjärva kasernbyggnader
6. Ulriksdals koloniområde
7. Mellanjärva
8. Råsta egnahem
9. Arbetarbostäder vid Ulriksdals station
10. Kungshamra studentbostäder
11. Stjärnhusen i Bergshamra
12. Alnäs och Stocksundstorp
13. Bergshamra by
14. Bergshamra koloniområde
15. Tivoli udde
16. Villabebyggelse i norra Råsunda
17. Filmstaden
18. 1950-talsbebyggelse i Råsunda
19. Råsunda villastad
20. Stenstaden i Råsunda
21. Vasalund
22. 1950-talsbebyggelse vid Förvaltarvägen
23. Hagalundshusen (Blåkulla)
24. Gamla Hagalund
25. Brahelund
26. 1950-talsbebyggelse i Skytteholm
27. Stockholms norra begravningsplats
28. Solna kyrkby och radhusbebyggelse
29. Solna kyrkogård
30. 1950-talsbebyggelse i Huvudsta
31. Huvudsta gård, slott och allé
32. Karolinska institutets campusområde
33. Karolinska sjukhusområdet
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader
34. Dammtorp
35. Sköntorp och Emmylund
36. Lilla Sveden
37. Hagalundsverkstaden/
Gamlavagnhallen
38. Lokstallet och vattentornet
39. Ritorps gård
40. Tornvillan Sofielund
41. Majhill
42. Karlshäll
43. Jakobsdal
44. Väntorp
45. Bergshamra kyrka

46. Bergshamra gård
47. fd Statens centrala frökontrollanstalt
48. Klinten
49. Fredriksberg
50. Bockholmen
51. Linneaholm
52. Råsunda vattentorn
53. Råsunda kyrka
54. Lilla Frösunda herrgård
55. Stora Frösunda gård
56. Råsunda gamla skola
57. Charlottenburg
58. Hagalunds kyrka
59. Lokstallet
60. Kv Rudviken 6
61. Hagalunds vattentorn
62. fd Huvudsta skola
63. Solna kyrka
64. fd Shellhuset i kv Styckjunkaren
65. Rymdbolaget i kv Nöten
66. Tomtebodaterminalen
67. Svanen 1
68. Solnagymnasium
Enskilda byggnadsminnen
69. Carl Malmstens hus
70. Annelunds herrgård,
Frösundavik
71. Radhus i kv Fyrväpplingen
72. f d Statens bakteriologiska
laboratorium (SBL)
73. Kontorshus i Tomteboda
(s k kontrollkontoret)
74. Gården Stenbrottet
75. Stallmästaregården
76. Kapellet Överjärva Gård
Statliga byggnadsminnen
77. Ulriksdals slott med omgivande område
78. Hagaparken och dess byggnader
79. Karlbergs slott och slottspark
80. Haga tingshus

De statliga byggnadsminnena för Ulriksdals slott med omgivande område,
Hagaparken och dess byggnader samt Karlbergs slott och slottspark är även
- riks
intressen.
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Karta över Solna stads kulturmiljöer. Ur ÖP 2030. Inom utredningsområdet finns nr 62, f.d. Huvudsta skola.
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2. KULTURHISTORISKA LAGRUM OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet ligger i sin helhet inom Solna kommun och
gränsar till Sundbybergs tätort. Inom planomrdået finns inga
byggnadsminnen. Byggnadsminnet Statens Bakteriologiska
Laboratorier finns i nära anslutning till planområdet. Området
omfattas inte av riksintresse för kulturmiljövården.

Bebyggelsen i Skytteholm består av en mängd olika hustyper
som ligger i olika riktningar, vilket i kombination med vägnätet ger en splittrad stadsbild. Idag bor cirka 7 400 personer
i Skytteholm. Bebyggelsen från 1950-talet utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö. [...]

2.1 Plan- och bygglagen (PBL)

ÖP: Huvudsta (området söder om järnvägen)

2.1.1 Översiktsplan
Solna stad antog Översiktsplan 2030 år 2016. Som övergripande vision för kommunens utveckling anges: Solna ska vara
en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas
hållbart för alla solnabor. [...] I stadsutvecklingen innebär
det att Solna ska växa på ett ekonomiskt, miljömässigt och
socialt hållbart sätt, där de olika stadsdelarna, med sina olika
karaktärer, tillsammans formar en sammanhållen stad. Staden
ska ha en levande och trygg stadsmiljö, en tät stadsstruktur
med god kollektivtrafik och blandad bebyggelse bestående av
bostäder, arbetsplatser och service med närhet till storstad,
natur och kultur.

På den mark som tidigare utgjorde de tre forntida byarna
Bolstomta, Lundby och Ösby byggdes Karlbergs slott 1630.
En annan historiskt intressant byggnad i området är Huvudsta
gård, vilken finns dokumenterad sedan medeltiden. Vid sekelskiftet bildades samhället ”Nya Huvudsta” genom avstyckning

och försäljning av tomter på mark tillhörande Huvudsta gård
och mindre flerfamiljshus byggdes för uthyrning. Husens
låga boendestandard var ett starkt argumenten för rivning på
1960-talet för att ge plats åt miljonprogrammets nya moderna
hus.
Dagens Huvudsta uppvisar i vissa delar en splittrad stadsbild
med överstora gaturum och slingrande svårorienterade trafikleder. Här finns också rikligt med naturmark, promenadvägar
och rekreationsstråk av god kvalitet såsom Huvudsta strand
och Karlbergs slottspark. Bostadshusen byggdes till stora
delar under 1950-70-talen och är huvudsakligen utformade
som storskaliga skivhus, men en del punkthus förekommer
också. Ingentingområdet håller på att växa fram kring f.d

SBL:s område med blandad bebyggelse. Service finns i första
hand i anslutning till tunnelbanestationerna, men är idag
svår att upprätthålla. Kollektivtrafiken är väl utbyggd med
två tunnelbanestationer. Stadsdelen belastas av genomfartstrafik från Stockholms västra delar. Huvudsta har idag cirka
16 000 invånare. Framtidsbild: Huvudsta är till stora delar
utpekat som ett av Solnas stadsutvecklingsområden. En
större kompletteringsbebyggelse i Huvudsta förutsätter en
utbyggnad av Huvudstaled i tunnel, vilket finns med som ett
utredningsuppdrag i den nationella planen för transportsystemet 2014-2025. En Huvudstaled i tunnel finns med i översiktsplanen som vägreservat liksom en möjlig placering av en
pendeltågsstation. Huvudsta bedöms i övrigt vara väl lämpat

Mark- och vattenanvändning

Det ska ske genom bland annat följande strategier:

Mark- och vattenanvändning

Karta över mark- och vattenanvändning

• Förtäta med olika boendeformer, att i högre grad än indag
integrera bostäder, arbetsplater och service samt att gynna
företagsklimatet.
• Bygga bort barriärer, skapa nya kopplingar och länka ihop de
olika stadsdelarna i Solna för att skapa en bättre och mer sammanhållen stad [...]
• Verka och planera för en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, med inriktningen att utveckla Solna station, Solna centrum
och Bergshamra som kollektivtrafiknoder, samordna planeringen
för Mälarbanans utbyggnad genom Huvudsta med planeringen
för en Huvudstaled i tunnel och en pendeltågstation i Huvudsta,
planera för ett modernt och fullgott gång- och cykelvägnät. [...]
• Värna och bevara de värden som finns i nationalstadsparken
med Hagaparken, naturreservaten och de mellankommunala
grönstråken utmed strändern, planera för en tät stad där parker
och andra grönytor ingår som naturliga delar i stadsmiljön i ett
samspel med stadsmässiga värden, säkerställa god tillgång till
parker och grönområden, som även utgör en viktig del av stadens
utbud för idrott och rekreation, beakta och behandla kulturmiljöer
med respekt för Solnas historia samt bilda ett naturreservat kring
Råstasjön.
ÖP: Skytteholm (området norr om järnvägen)
Namnet Skytteholm härleds till den skjutbana som en gång
var belägen på det höga berget väster om nuvarande Solna
centrum. På slutet av 1950-talet byggdes höga punkthus
och lamellhus i söder och park med idrottsanläggning i norr.
År 1965 invigdes Solna centrum, där stadens förvaltningar
tillsammans med offentlig och kommersiell verksamhet finns
samlade. Tio år efter invigningen drogs tunnelbanan till Solna
centrum.
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att utveckla med viss kompletterande bebyggelse, i första
hand nya bostäder, men även arbetsplatser. Möjligheten för ny
bebyggelse i Huvudsta bör i första hand studeras i anslutning
till stadsdelens tunnelbanestationer.
I en tätare stadsstruktur i Huvudsta kommer gröna ytor
av lägre kvalitet att behöva tas i anspråk för bebyggelse.
Inriktningen är att ny stadsbebyggelse ska samspela med
parker och att överstora gaturum och trafikleder ska omvandlas till stadsgator.

Framtidsbild: Solna Business Park domineras av arbetsplatser. Dess goda läge gör att staden önskar en fortsatt utveckling med kompletterande bebyggelse i form av bostäder. En
blandad bebyggelse bidrar till en tryggare stadsmiljö och
rörelse på gatorna även efter kontorstid. Genom att knyta
ihop de tre områdena Solna strand, Solna Business Park och
Sundbybergs centrum skapas en mer varierad och levande
stadsdel.
ÖP: kulturmiljö

ÖP: Mälarbanan
Den spårbundna järnvägstrafiken som passerar Solna är väsentlig ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Mälarbanan,
Ostkustbanan, Hagalunds- och Tomtebodas bangårdsområden
samt Solna och Ulriksdals stationer ingår i riksintresset för
järnvägen. För Solnas del medför infrastrukturen kraftiga
barriäreffekter, som försämrar möjligheterna att skapa en
sammanhållen stad.
Mälarbanan trafikeras genom Solna av pendeltåg, fjärrtåg,
regionaltåg samt viss godstrafik mellan Stockholm och
Örebro. Fjärrtågen passerar bland annat Sundbyberg, Bålsta,
Enköping och Västerås och är betydelsefulla för resandet i
en utvidgad Mälardalsregion. Mälarbanan är hårt trafikerad
och kapacitet och tillförlitlighet behöver ökas genom att olika
tågtyper kan separeras från varandra. Mellan Tomteboda
och Kallhäll har regeringen fattat beslut om att bygga ut
Mälarbanan med två nya spår för att klara den framtida kapaciteten. Vid planeringen av Mälarbanan genom Huvudsta är
det särskilt viktigt att beakta möjligheten till en Huvudstaled
i tunnel och en pendeltågstation i Huvudsta. Båda infrastrukturprojekten berör Solna och får direkta konsekvenser för
stadens fortsatta utveckling. Solnas översiktsplan inrymmer
ett förslag på nytt stationsläge för Mälarbanan vid Huvudsta.

I Solna är förändringstakten snabb och det ställer krav på
kulturmiljövården. Förändring och utveckling är positivt,
och med det följer ett behov av att göra avvägningar mellan
utveckling och bevarande. Vid planering och byggande ska
olika tiders avtryck och bebyggelsekaraktärer beaktas och
behandlas med respekt för Solnas historia. [...] Utveckling
ska ske med hänsyn taget till den ursprungliga karaktären
och till den unika byggnadens särdrag och sammanhang. Allt
eftersom detaljplaner upprättas bör byggnader eller områden
som är särskilt värdefulla tas med så att det i planen kan tas
ställning till i vilken omfattning de ska skyddas. Antikvarisk
kompetens anlitas och vid behov skyddas kulturhistoriska
byggnader och miljöer genom plan- och bygglagens möjligheter till skyddsbestämmelser. [...] Som bakgrundsmaterial
för karteringen finns underlag i kulturminnesprogram, gjorda
utredningar för bebyggelse från 30-50 tal samt för modernare
bebyggelse i underlag som kan nås via Riksantikvarieämbetets
Bebyggelseregister (BeBR). I det övergripande kartlagret
Kulturmiljöer framgår, vilka sammanhängande miljöer och
byggnader som bedöms vara kulturhistoriskt intressanta,
enligt 8 kap. 13 § PBL.

placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan […]
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag
ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas
8 kap 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får
inte förvanskas. […]
8 kap 14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper
som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas
till omgivningens 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. […]
8 kap 17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

2.2 Kulturmiljölagen (KML)
Inom planpmrådet finns inga byggnadsminnen enligt KML 3
kap eller kyrkliga kulturminnen enligt KML 4 kap. I nära anslutning till planområdet, och delvis inom utredningsområdet,
ligger Statens bakteriologiska laboratorium (SBL).
Fornlämningar regleras av KML 2 kap. I områdets östra del
finns en lämning, L2013:5099 Bytomt/gårdstomt (RAÄ-nr:
Solna 106), sannolikt lämningar efter Lundby gårdstomt, som
tros ha brukats mellan 800-talet och 1630 när gårdens mark
uppgick i Karlbergs gods som då skapades. Dess exakta läge
är oklart och inga synliga spår har påträffats. Delar av dess
kulturlager kan dock finnas kvar, delvis dolt under jord. Inom
detta större objekt finns också det s.k. Lundbygravfältet, som
består av tre mindre gravfält (RAÄ-nr: Solna 6:1, 6:2, 6:3)
med gravar daterade till vikingatiden. Lämningarna är inte
antikvariskt bedömda och kategoriserade som övrig kulturhistorisk lämning. De har därför inget skydd som fornlämningar,
och i samband med att järnvägsanläggningen utvidgats, har
lämningarna successivt undersökts och tagits bort, alternativt
förstörts.
I övrigt finns inga registrerade fornlämningar inom området,
men vid eventuella grävarbeten i anslutning till läget för de
tre torpen Rudtorp, Jonstorp och Stenstorp, är det möjligt att
lämningar från torpen kan framkomma. Också i anslutning till
Lundby kan okända lämningar framkomma. I händelse av att
eventuell fornlämning upptäcks ska grävarbetet stoppas i sådan mån att fornlämningen inte riskerar att skadas, och eventuella fynd ska anmälas till Länsstyrelsen (anmälningsplikt).

3.1.2 Detaljplanering

Inga grönområden inom området pekas särskilt ut i ÖP, men
tillhör den allmänna, viktiga grönstrukturen i kommunen.
Inom området finns ett ”socialt viktigt stråk” och ett ”biologiskt viktigt samband” gränsar till planområdet.

Utrednngsområdet är omfattande och inrymmer flertalet olika
detaljplaner. Dessa har inte studerats inom utfört projekt.
I samband med konsekvensbeskrivning av kommande ny
detaljplan föreslås att avstämning mot angränsande, befintliga
detaljplaner görs i de fall det är relevant.

ÖP: Solna Business park

3.1.3 PBL om varsamhet och förvanskning

Solna Business Park har vuxit fram ur Virebergs industriområde i västra Solna, och det har sedan 1960-talets renodlade
industriområde successivt utvecklats till ett starkt företagsområde med i hvuudsak kontorsanvändning. Nuläge: Solna
Business Park är en etablerad företagspark med totalt cirka
140 000 kvadratmeter kontorsyta. Här finns ett livsmedelskluster med företag som ICA och Coop, men också branscher
som IT/telekom och företagstjänster. Det finns även ett stort
utbud av caféer, restauranger, handel samt hotell. Solna
Business Park har god försörjning med spårbunden kollektivtrafik i form av egen hållplats på tvärbanan och busslinjer
genom området. På några hundra meters avstånd nås fjärrtåg,
pendeltåg och tunnelbana.

Flera av byggnaderna i utredningsområdet, och någon inom
planområdet, är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i
Solna stads olika inventeringar. Dessa omfattas av förvanskningsförbud i Plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. §13. All
bebyggelse omfattas dessutom av bestämmelser om varsamhet och underhåll, enligt PBL 8 kap 14-17 §§. Den generella
hänsynsbestämmelsen PBL 2 kap. § 6 är viktig att beakta
även vid nybyggnad i befintliga bebyggelsemiljöer:
PBL 2 kap 6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och
vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt
denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och
Karta ur Fornsök (Riksantikvarieämbetet) som visar läge för Lundbygravfälts tre delområden, samt uppskattad utbredning av
Lundby bytomt. Grå markering innehållande fyra lägespunkter i bildens högra del.

KULTURMILJÖANALYS
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2.3 Miljöbalken
3.3.1 Riksintresse enligt Miljöbalken
Planområdet omfattas inte av Riksintresse för kulturmiljövården. Mälarbanan tillhör riksintresset Järnvägen.

3.3.2 Biotopskydd enligt Miljöbalken
Inom planområdet finns flera alléer som omfattas av biotopskydd enligt Miljöbalken kap 7. En allé är lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd
längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i
övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras
av vuxna träd.
Åtgärder som kan innebära skada på naturmiljön i skyddade
biotoper behöver dispens från Länsstyrelsen.

2.4 Övriga underlag och tidigare ställningstaganden
2.4.1 MKB och underlag till MKB
Underlag till miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för järnvägsplan Mälarbanan Huvudsta-Duvbo, Solna, Stockholm och
Sundbybergs kommun, Stockholms län. Underlagsrapport
Kulturarvsanalys TRV 2015/87751 är framtagen av WSP,
huvudsakligen under år 2017, men uppdaterad och daterad 2020-01-15. I rapporten hanteras hela sträckningen
Huvudsta-Duvbo ur ett översiktligt perspektiv och mer detaljerade nedslag görs på de byggnader och miljöer som i kommunala program och liknande har bedömts vara kulturhistoriskt
värdefulla. Inga nya värderingar av miljöerna eller bebyggelsen
görs i underlaget.
Trafikverkets MKB, Mälarbanan Huvudsta - Duvbo,
Sundbybergs stad, Solna stad och Stockholms stad,
Stockholms län: Järnvägsplan, Miljökonsekvensbeskrivning,
daterad 2020-01-15, hanterar konsekvenserna för kulturmiljön under rubriken Kulturmiljö och stadsbild. MKB för
Mälarbanan bedömer järnvägsplanens påverkan på kulturmiljön, och hanterar inte exempelvis förändringar av stadsoch landskapsbild i övrigt. Konsekvenserna av detaljplaen,
inklusive förändrad stadsbild, bedöms i en kommande
MKB, för vilken denna kulturmiljöutredning utgör underlag.
Bedömningen i MKB för järnvägsplanen bedöms vara djuplodande och grundlig och här görs samma bedömning i fråga
om järnvägens effekter. De bedömningar som görs i MKB:n
utgör ett underlag för denna rapport och kommer att återges i
relevanta avsnitt. Sammanfattningen lyder i sin helhet:

Karta över identifierad, värdefull natur inom och i anslutning till planområdet,
Naturvärdesinventering, Trafikverket 2020-01-15.

i form av anläggningens tekniska utrustning försvinner och
ersätts med en mer öppen rumslighet som ger tydligare siktlinjer och stråk än i dagsläget.
Kulturmiljö

Stadsbild

Inom järnvägssträckningen finns kulturhistoriska värden,
främst kopplade till järnvägens utbyggnad och framväxten av
Solna och Sundbybergs bebyggelse samt 1900-talets arkitektur och samhällsskick. I och med att utbyggnaden följer samma sträckning som tidigare utgör den ingen fysisk påverkan
på de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna utefter sträckan,
utom när det gäller Lokstallet i Sundbyberg, som är utpekad
som kulturhistoriskt värdefull miljö på regional och kommunal
nivå. En del av lokstallsbyggnaden kommer tillfälligt att flyttas
för att möjliggöra tillfälligt spår. Byggnadsdelen ska sedan
återmonteras och miljön ska återställas på ett sätt som stärker
miljöns kulturmiljövärden.

I Huvudsta/Skytteholm utgörs de negativa konsekvenserna
av att en ny struktur i form av Huvudstatunneln kommer att
skapa en kraftigt visuell barriär utefter järnvägens sträckning.
Förändringen i Sundbybergs centrum bedöms ur ett stadsbildsperspektiv vara positiv då såväl en visuell som fysisk barriär

De negativa konsekvenserna för kulturmiljö består främst i att
läsbarheten av Sundbybergs historiska bakgrund som stations-samhälle försvåras. Det gäller främst inom stadskärnan,
där strukturen förändras i och med att järnvägen försvinner
genom Sundbybergstunneln.
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Då konsekvenserna varierar kraftigt utmed anläggningens
sträckning kan en sam-lad bedömning av helheten framstå
som missvisande för vissa delar. Dels för att parametrarna
för stadsbild och kulturmiljö skiljer sig åt men även för att
anläggningen består av flera olika tekniska lösningar som
påverkar platsen på olika sätt.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för kulturmiljö
respektive stadsbild bli måttligt negativa. Det faktum att
Sundbybergs och Solna kommuns planer på stadsutveckling
inte vägs in i helheten gör däremot att de långsiktigt positiva
effekter som ombyggnationen kan generera inte ger utslag på
den samlade bedömningen.

2.4.2 Kulturhistoriska inventeringar
Inventeringarna av Solnas 1930-, 1940- och 1950-talsbebyggelse, redovisade i var sin rapportdel, har utförts av arkitekt
Lars Lagerås under 2001-2004. Alla byggnader, sammantaget närmare 1000 st, finns redovisade och har, där så ansetts
befogat, utöver fakta även fått en kommentar.
De kompletta inventeringarna av 1930-50-talsbebyggelsen

finns endast i tryckt form. Under Relaterade dokument till
höger finns dock en ren textversion utan bilder och kartor.
Under 2010-11 har delar av Solnas bebyggelse från 1960och 70-talen inventerats av antikvarien Maria Wannberg.
Martin Lagergren, Tyréns, har varit behjälplig med den kulturhistoriska värderingen.
Inventeringar har gjorts av byggnader i Bagartorp,
Hagalund, Huvudsta och Skytteholm. Resutatet redovisas i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, se länk i
högerspalten.
Stadens äldre byggnader har tidigare inventerats och beskrivits av bland andra Solnas kulturnämnd och byggnadsnämnd.

2.4.3 Kulturminnesvårdsprogram
1988 publicerades ett kulturminnesvårdsprogram för Solna
kommun. Programmet är en kulturhistorisk utredning som
syftar till att ge en kunskapsöversikt och kartläggning av
kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.
2004 bearbetades och kompletterades materialet och publicerades på kommunens dåvarande webbplats.

Generalstabskarta 1873. Lantmäteriet. Rikets allmänna kartverks arkiv. Utredningsområdets ungefärliga utbredning i röd ring.

Häradsekonomisk karta 1901-06. Lantmäteriet, Rikets allmänna kartverks arkiv. Utredningsområdet finns inom röd ring.

Detaljerat utsnitt ur Häradsekonomisk karta 1901-06. Lantmäteriet, Rikets allmänna kartverks arkiv. Här ses de tre tidigare torpen Sydtorp, Jonstorp och Stenstorp. Huvudsta municipalsamhälle (Gamla Huvudsta) ses markerat. Man ser också att hela området
mellan Sundbyberg/Alby och Huvudsta frånsett enstaka bebyggelse, är obebyggd jordbruks- och naturmark.

KULTURMILJÖANALYS
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3. HISTORIK
3.1 Historisk översikt

fortfarande kvar men ingår inte i inventeringsområdet.

Dagens Solna är starkt präglat av stora och moderna bostads- och industriområden som är genomkorsade och
delade genom breda trafikleder. I kommunen finns dock en
rik kulturhistoria, med bland annat ett mycket stort antal
kulturminnen och miljöer av olika slag och från skilda epoker; järnåldersgravfält vid Mellanjärva, Karlbergs slott från
1600-talet, kungliga slottsanläggningarna Ulriksdal och Haga,
karaktäristiska institutionsområden från 1800-talets slut
som Eugeniahemmet och Tomteboda, och från 1900-talets
tidiga del som Karolinska sjukhuset och Institutet och Statens
Bakteriologiska Laboratorium, stora verkstäder och andra
byggnader med anknytning till järnvägen, det mesta präglat av
Folke Zettervalls nationalromantiska arkitektur, militära kasernetablissementen vid Karlberg, Frösundavik, Lilla Frösunda
och Sörentorp, samt omsorgsfullt gestaltade bostadsområden
från 1900-talets olika decennier.

Under 1770-talet uppfördes Sundbybergs gård på platsen för
Marabou fabriksbyggnader och park i Sundbyberg. Med tiden
styckades Sundbybergs gård och godsets åkermark såldes till
förmån för exploatering av industrier och andra byggprojekt.
Idag finns det därför inga spår kvar av den gamla gårdsmiljön.

Det aktuella planområdet finns i vad som kan sägas vara
ett både historiskt och nutida mellanområde i kommunen.
Järnvägen skär genom landskapet och samtidigt som den
utgör områdets livsnerv, utgör den också dess största barriär.
De stora förändringar som Solna genomgick under 1960- och
70-talet är mycket påtagligt i och kring det utredda planområdet. En massiv nybyggnad av storskaliga flerfamiljshus,
industriområden, serviceanläggningar och effektiva trafiksystem, omvandlade drastiskt en tidigare småhusbebyggelse och
obebyggd jordbruksbygd. Solna har sedan 1900-talets mitt
omvandlats från att ha varit en i stort sett pastoral landsortsidyll med handelsträdgårdar och levande lantbruk med åkrar
och hagmarker, till att idag vara ett tättbebyggt, modernt
storstadsområde.

3.2 Planområdet
Det aktuella planområdet har sedan järnvägens tillkomst
i huvudsak inrymt järnvägsspår samt spåranknutna vallar,
bankar, tunnlar och viadukter. Järnvägen är både plan- och
utredningsområdets mest dominanta element, både ut ett
fysiskt landskapsperspektiv och funktionellt. All samhällsbildning i närområdet härrör direkt till järnvägens sträckning och
den utgör genom historien en tydlig ryggrad som lett fram till
både småhusområden och industrier.

3.3 Historisk utveckling av bebyggelsen i området
Under medeltiden var det område som idag utgör inventeringsområdet knutet till Huvudsta gård och i östligaste delen
låg Lundby, nämnd första gången i skriftliga källor under
slutet av 1200-talet. Under 1600-talet bildades Karlbergs
gods genom en sammanslagning av Lundby, Bolstomta och
Ösby ägor. Lundby avhystes, men i senare tid kom Lundbys
läge att på ett ungefär sammanfalla med den nu försvunna
enheten Hedvigsdal.
Lilla Alby gård, belägen söder om järnvägen, vid nuvarande
gränsen mellan Solna och Sundbyberg har anor från 1550-talet. En byggnad som tillhört Alby gård (1620-tal) finns
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Kring järnvägen finns platser för flera torp såsom Rudtorp,
Jonstorp och Stenstorp. En analys av historiska kartor visar att
torpen har flyttats runt under olika perioder. De enda torprester som idag är synliga ovan mark tillhör Stenstorp och är
enligt äldre kartmaterial från slutet av 1800-talet.
I slutet av 1800-talet expanderade järnvägsnätet utanför
Stockholm, vilket innebar att den industriella expansionen
kunde spridas till fler platser. Den första fabriksförstaden
till Stockholm anlades kring Liljeholmens station (Södra
stambanan) och följdes senare av Sundbyberg (Västeråsbanan
som invigdes år 1876). Längs med järnvägarna växte stationssamhällen upp med stationshusen som betydelsefulla
knutpunkter.

3.3.1 Sundbyberg växer fram

Huvudsta järnvägsstation, som låg vid spåren där Ankdammsgatan och Framnäsbacken möts. Det höga skivhuset i bakgrunden
uppfördes sannolikt på 1960-talet och står kvar idag. Okänt år och fotograf. Solna stads bildarkiv.

Sundbyberg var jordbruksbygd för cirka 150 år sedan när
industrialiseringen gav upphov till en snabb landskapsförändring. Anders Petter Löfström på Sundbybergs gods
sålde tomtmark, bland annat för utbyggnaden av järnvägen.
Sundbybergs järnvägsstation stod färdig år 1877. Löfströms
tomter såldes även till industrier och för bostadsbyggande för
nyetablerad arbetskraft. Det skulle dock dröja länge innan
området förseddes med offentliga anläggningar såsom vägar,
vatten och avlopp. Utbyggnaden präglades av en oreglerad
blandning av bostäder, industrier och andra verksamheter
utan stadsplanering. Samhället blev köping (en typ av samhällsstyre) år 1888 och Sundbybergs första stadsplan låg
färdig år 1899.
Större hyreshus började uppföras omkring 1910. Under slutet
av 1800- och i början av 1900-talet fick Sundbyberg även en
rad nya industrietableringar såsom den mekaniska verkstaden
Alpha, Nybergs fabriker (1891), Maccaronfabriken, Sieverts,
spis- och knäckebrödsfabriken Kronan (1907), Bryggeriet
Kronan samt AB Marabou (1919). Sundbyberg fick stadsprivilegier år 1927.
År 1910 drogs spårvägen från Stockholm via Haga, Hagalund
och Råsunda till gränsen mellan Solna och Sundbyberg.
Omkring tjugo år senare (1928) drogs spårvägen vidare in i
Sundbyberg. År 1959 lades spårvägen ned och ersattes av
en busslinje. Den 1 januari 1949 överfördes Lilla Alby till
Sundbyberg. Därefter har Sundbyberg stad kontinuerligt vuxit
med utbyggnad av större stadsdelar.

Exempel på småskalig anläggningsstruktur längs banan. Järnvägsviadukt med Huvudstavägen över spåren, som närmare kameran
mötte Landsvägen, som på den tiden gick hela vägen till Huvudsta från Sundbyberg. Okänt år, fotograf och exakt läge okänt.
Solna stads bildrkiv.

3.3.2 Järnvägen: Västeråsbanan

planeringsmässiga och ekonomiska svårigheter, men år 1876
invigdes till slut banan av Oscar II och järnvägen kunde öppnas för allmän trafik. Det första stoppet efter Stockholm på
Västeråsbanan var Sundbyberg.

År 1874 bildades ett nytt bolag för anläggandet av
Västeråsbanan Stockholm - Västerås -Bergslagens Järnväg
(SWB). Byggandet av Västeråsbanan präglades av stora

Tomteboda station togs i bruk år 1880 och Huvudsta station/
hållplats öppnade för trafik samma år. Huvudsta hållplats
var belägen norr om spåren, strax söder om den nuvarande

Ankdammsvägen/Framnäsbacken. År 1900 fick Sundbyberg
ytterligare en station, Sundbyberg norra, placerad norr om
spåren och Sundbybergs gård. Stationen drogs dock in år
1963 och idag finns få spår kvar av den gamla stationen.
År 1904 byggdes lokstallar och ett vattentorn. Tre år senare
(1907) blev Västeråsbanan dubbelspårig. Den privatägda
Västeråsbanan övertogs så småningom av staten.

Stationshuset i Huvudsta revs på 1960-talet. Den moderna
Mälarbanan ersatte Västeråsbanan år 1997. De kulturhistoriska värden som är kopplade till järnvägen är starka. Detta
då spårområdet länge varit utgångspunkten för Sundbybergs
utbyggnad och liv. Torget och stationen i Sundbyberg har
varit, och är än idag, en självklar mittpunkt i kommunen.
Järnvägens bommar och platsen där spåren möter Esplanaden
har en stor betydelse för upplevelsen av staden.
Inventeringsområdet i Solna utgår från området där
Mälarbanan svänger mot väster, strax öster om Huvudstas
gamla municipalsamhälle. Området är kuperat och starkt
präglat av olika kommunikationsstråk i form av järnväg och
vägar som skapat den indelning av landskapet vi ser idag.
Längst i öster präglas området av stora spårområden och storskalig kontorsbebyggelse. Söder om spåren, strax utanför utredningsområdet, ligger Statens Bakteriologiska Laboratorium
med bebyggelse och gestaltat landskap från 1930-talet.
Huvudsta gamla skola ligger i närheten av järnvägen. Skolan
ansluter i sin tur till en 1950-talsbebyggelse som har en
bevarad och mer småskalig karaktär. I övrigt präglas inventeringsområdet av spårsystemet som har fått sin karaktär och
storlek på grund av närheten till huvudstaden. Det är också
bilens landskap vi ser, med vägar som kringgärdar storskaliga
bostadshus och industri- och kontorskomplex från 1960-talet
och framåt.
Bällstaviken, idag Bällstaån, var en viktig transportled under
förhistorisk tid. Detta innebar att bebyggelse och mänsklig
aktivitet riktades mot Bällstaviken och dess stränder. Senare

kom även industrier att förläggas vid vattnet. När järnvägen
byggts riktades områdets samhällsaktiviteter mer och mer
mot denna transportväg, vilket kan avläsas i bebyggelsestrukturen. Sambandet mellan anläggandet av järnvägen
och Sundbybergs utveckling som stad är därmed starkt.
Kring järnvägsstationerna skapades nya kommuncentra,
järnvägstjänstemännen skötte post- och telegrafgöromål och
dåtidens service och kommers drogs till stationerna. De förbättrade kommunikationerna ledde till att tomter köptes och
såldes, en stadsplan upprättades och befolkningen ökade.
Stadsplaneringen från år 1899 är i stort sett bevarad och
viktiga grundtankar kan fortfarande avläsas. Exempelvis går
det fortfarande att avläsa att mindre byggnader placerades på
små tomter i bergssluttningar medan större industrier förlades
på den mer plana marken kring järnvägen och ner mot ån.
Bevarade karaktärsdrag i Sundbyberg är den slutna kvartersstaden och, efter stadsplaneringen på 1940-talet, öppna
byggnadskvarteren vilka formar inbördes unika fronter mot
järnvägsområdet. Dessa karaktärsdrag bidrar till att skapa
Sundbybergs värdefulla kulturmiljö.
Sundbybergs moderna samhälle uppstod på grund av goda
kommunikationer. Sundbyberg utvecklades till en betydelsefull förstad och en industristad med arbetarprägel.
Industrikaraktären finns kvar i form av betydelsefulla märkesbyggnader. Sundbyberg har fortsatt att utvecklas som egen
stad där samhället med dess transportmöjligheter har varit en
fortsatt bra grogrund för näringsliv, boende, kulturmiljöer och
stadsliv.

Huvudsta järnvägsstation, som låg centralt i Huvudsta municipalsamhälle, där idag Huvudsta torg/park finns. Bilden är odaterad
och tagen mot öster. Den visar hur glest bebyggt och lantligt Huvudsta länge var. För orientering så låg och ligger Huvudstagatan
ungefär i fotografens läge och sannolikt är bilden tagen från Huvudstagatans viadukt över spåren. lSolna stads bildarkiv.

3.3.3 Huvudsta
Stadsdelen har fått sitt namn av Huvudsta gård som etablerades under vikingatiden. Den förhistoriska gården lär ha legat
i närheten av ett gravfält (utgrävt 1965) som idag finns ca
600-700 m nordväst om nuvarande Huvudsta gård. Gården
var bondeägd under medeltiden fram till 1470, och efter
ett sekel av få uppgifter om gården drogs den 1598 in till
kronan. 1635 blev den privatägd igen och under andra halvan
av 1600-talet ägdes den av riksamiralen greve Otto Stenbock
och hans hustru som lät nybygga alla hus och anlägga en
barockträdgård där idag ett ridhus ligger. Den ännu bevarade
allén anlades också vid denna tidpunkt.
1750 köptes gården av kommersrådet Anders Plomgren som
lät uppföra de nuvarande flygelbyggnaderna och gamla slottet
efter att ha rivit de Stenbockska husen som då blivit ganska
nedgångna. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1836.
Godsägare Max Wibom på Huvudsta var en av de markägare
som vid seklets början spekulerade i fastigheter i syfte att
göra sig goda förtjänster. Tillsammans med egendomsagenten
Charles J Smith upprättade Wibom 1898 en avstyckningsplan
för ett tomtområde på sina ägor straxt intill järnvägen. De gav
området namnet Nya Huvudsta.
Huvudsta växte upp som en förstad till Stockholm med två
egna järnvägsstationer, båda numera nedlagda. År 1903
inrättades Nya Huvudsta som ett municipalsamhälle i Solna
landskommun. Tomterna såldes snabbt, till byggmästare och
enskilda som byggde mindre flerfamiljshus för uthyrning.

Folk lockades ut till Huvudsta av bostadsbristen och trångboddheten i Stockholm, och fick där något rymligare bostäder
med billigare hyror och med bra kommunikationer till arbetsplatserna i staden. Husen byggdes ofta som stora villor med
utanpåliggande trapphustorn, burspråk och stora utsmyckade
glasverandor. Ofta låg en affärslokal inrymd i bottenvåningen
ut mot gatan. Samhället hade ca 2 800 invånare. Det begränsades under det tidiga 1900-talet i väster av Huvudstagatan/
Rudsjövägen, i söder av nuvarande Infanterigatan och i norr
av nuvarande Hannebergsgatan, ett ganska koncentrerat
område på båda sidor om järnvägen i den östra delen av det
utredda området.
Problem kopplat till ägandet av gator, vatten och avlopp etc
ledde till att Nya Huvudsta fick ett dåligt rykte och inte förrän
1922 fick man vatten i området. Nya Huvudsta var en utpräglad arbetarstadsdel och fattigdomen var utbredd, speciellt
under första världskriget och depressionen under 20- och
30- talen. Samtidigt vittnas om att det var en stadsdel med
stor social sammanhållning, där hjälpsamheten människor
emellan var stor.
Municipalsamhället upplöstes när Solna stad bildades nyåret 1943. De flesta av de äldre husen revs på 1950- och
1960-talen och ersattes med lägenhetsbebyggelse. Släkten
Wibom, som låg bakom municipalsamhället, sålde 1947
större delen av sin kvarvarande mark, som sträckte sig
fram till Råsunda och Hagalund, till det Wallenbergägda
Fastighets AB Valvet. Under 1950-talet uppförde de för
tiden modena bostadsområden i nuvarande Skytteholm och

Ett senare fotografi på Hvuudsta station, kort tid innan rivning 1962. Fotograf Gösta Ask. I bakgrunden ses de höga skivhusen i
kvarteret Alby Gård 3.
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Ekonomisk karta 1951 (två kartblad sammanslagna). Kartan visar Huvudsta-Skytteholm och Alby/Vireberg innan 1960- och 1970-talens stora omvandlingar av området. Lantmäteriet. Rikets allmänna kartverks arkiv.
Ekensbergsområdet, dock inga i direkt närhet till planområdet. 1959 köpte Solna stad den resterande marken av Valvet,
och en intensiv nybyggnadsperiod följde under 1960-talet och
70-talets början. Kommunen uppförde stora bostadsområden
i Huvudsta och i början av 1970-talet var en stor del av området bebyggt. 1960-70-talet präglades även av en omfattande
utbyggnad av vägsystemet och tunnelbanelinjer byggdes också
ut.

3.3.4 Spår av Huvudsta municipalsamhälle idag
Av den bebyggelse som uppfördes under det tidiga 1900-talet
finns idag en mycket liten del bevarad. Huvudsta municipalsamhälle undergick total förnyelse under perioden 19501975, och fastigheterna köptes upp successivt av kommunen
eller olika byggmästare, som rev och byggde nya, stora, moderna flerfamiljshus på de tidigare små tomterna.

Ortofoto från 1960 som visar utredningsområdet precis innan de stora omvandlingar som pågick från 1960 och fram genom 1970-talets första hälft. Lantmäteriet.

Eftersom så få av municipalsamhällets byggnader är bevarade idag så värderas de som kulturhistoriskt värdefulla av
Solna stad. Jämfört med kulturminnesvårdsprogrammet vid
1980-talets slut, där flerbostadshuset i Rådslaget 13 värderades högt (ambitionsnivå A) har objektet idag värderats ner till
gulklassning – visst kulturhistoriskt värde/viss betydelse för
stadsbilden. Gamla Huvudsta skola (nivå A) värderas fortsatt
högt med grönklassning – särskilt kulturhistoriskt värdefull.

3.3.5 Skytteholm

Ortofoto från 1975 när utedningsområdet i stora delar var färdigutbyggt som vi känner det idag. Virebergs industriområde (nu Solna Business park) ses i bildens översta vänstra hörn. Området norr
om spåren har genomgått en intensiv omvandling och söder om spåren är punktvis förändrade. Lantmäteriet.
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Fram till början av 1900-talet fanns på platsen för nuvarande Skytteholmsfältet och Solna Centrum en sjö, som på
äldre kartor benämndes Träsksjön. Under första hälften av
1900-talet torrlade man sjön, och här var länge en omvittnad
sanitär olägenhet på grund av illaluktande soptippar. Namnet
Skytteholm härleds till den skjutbana med tillhörande skyttepaviljong som från sent 1800-tal var belägen på det höga
berget väster om nuvarande Solna C. Intresset för skjutövningar var då så stort, att föreningen fick till stånd en anhalt för
tågen på Västeråsbanans sträckning genom Huvudsta (1881),
något decennium innan egnahemsbyggandet hade kommit
igång.

Marken tillhörde de stora godsägarna i socknen, främst familjen Wibom på Huvudsta gård. År 1906 förvärvade Solna
socken ett tomtområde i Skytteholmsområdets södra del för
att bygga ett - för dåtiden - storslaget sjuk- och fattighus.
Arkitektuppdraget gick till Sigge Cronstedt (även arkitekt till
bl a Hagalunds kyrka). Skytteholms ålderdomshem, ”Fattis”,
revs 1973 för att ge plats för servicehuset Turkosen. Nya sociala idéer och politiska mål hade gjort fattighusinrättningarna
obehövliga i Välfärdssverige.
Det har funnits många stadsplaner som vittnar om kreativitet och framtidstro, så även för Skytteholm. År 1930
lades ett planförslag fram av ägarfamiljerna Wibom och
Amundson. Planen innehöll, förutom bostäder i 4-5-våningslängor i nord-sydlig riktning, även idrottsanläggningar
i ”Rudsjödalen”. Man var så framsynt, att man föreslog
tunnelbana ut från Stockholm till Solna samt en bro över
vattnet mellan Huvudsta och Bromma. Dessutom ville man
ha travsport här istället för på Solvalla. Planen kom aldrig att
förverkligas.
Den första stadsplanen för det moderna Skytteholm signerades 1948 av den finske arkitekten Alvar Aalto tillsammans
med Albin Stark, arkitekt för bl a Chinabiografen i Stockholm.
Aalto anlitades av AB Valvet, som från 1947 stod som ägare
för stora delar av Huvudsta och Skytteholm, men han arbetade personligen endast sporadiskt med stadsplanerna i Solna.
Paul Hedqvist kom att bli en av de namnkunniga arkitekter
som efterträdde Alvar Aalto.

3.3.6 Solna Business park
Fram till 1960-talet var området för nuvarande Solna
Business park jordbruksmark och tillhörde Huvudsta gård.
Industriområde har sitt ursprunng i det tidigare Virebergs
industriområde, som planerades av fastighetsbolaget Valvet
AB, som köpt marken 1947 av Huvudsta gård. Den stora attraktionskraften var läget direkt intill järnvägen och egen spårförbindelse. Det skulle dock dröja fram till 1960-talet innan
området började byggas ut i större utsträckning. Samtliga
byggnader längs järnvägen och planområdet är uppförda
under perioden 1961-1965. Idag är flera av byggnaderna
kraftigt ombyggda och karaktären på området minner mycket
lite om 1960-talets utbyggnad. Arvid Nordqvists byggnad från
1963-65 och Svenska Tobaks AB:s byggnad från 1962-64
är emellertid relativt välbevarade och vittnar om områdets
ursprung.
Solna Business park är idag under omvandling från ett industriområde till ett serviceområde med kontor och handel.
Sedan 2013 går tvärbanan genom området och här finns
också en tvärbanestation.

Arvid Nordqvists kafferosteri, Verkmästaren 4, uppförd 1963-65. Här är byggnaden nyuppförd och ahr ursprungligt utseende.
Byggnaden är delvis ombyggd idag. Foto från 1960-talet. Källa www.anhistoria.se

Flygbild mot öster, sannolikt från 1950-tal. Huvudsta station, järnvägsövergången vid nuvarande Huvudsta torg och korsningen
Järnvägsgatan/Bangatan, samt de flerbostadshus som uppförts längs Bangatan på 1940- och 50-talen. Stockholm Direkt.

Huvudsta station 1908 med tåg på perrongen. Stockholms
stadsmuseum.

Huvudsta Järnvägsstation med viadukten över järnvägsspåren i
bakgrunden. Källa?

Ombyggnad av järnvägsviadukten vid Huvudstavägen som sågs
på tidigare bild. I bakgrunden Huvudsta Gamla skola. Solna
stads bildarkiv.

Huvudsta järnvägsstation år 1949-50. Järnvägsmuseet.
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4. NULÄGESBESKRIVNING OCH KARAKTÄRISERING
4.1 Orientering

4.2 Tomteboda

Planområdet utgörs av en omkr 2,5 km långsträckt yta
från Tomteboda i öster till Solna business park i väster.
Landskapet utmed sträckan har ett tidsdjup tillbaka till järnåldern då Bällstaviken och Bällstaån var en viktig transportled.
Tillkomsten av Västeråsbanan (nuvarande Mälarbanan) år
1876 möjliggjorde framväxten av industrimiljöer och stationssamhällen utmed järnvägen. Utmed delar av sträckan
har det skett stora förändringar under 1900-talets andra
hälft fram till idag, bland annat genom omvandlingen från
renodlade industriområden till dagens stora kontorskomplex
där numera främst tjänsteföretag och handel verkar, framför
allt i områdets västra delar. Övriga delar av området från östra
Huvudsta-västra Skytteholm utgörs av blandad bebyggelse
i mycket varierad terräng, framför allt i den norra delen av
området. Järnvägen i sig är utmed hela sträckan ett tydligt
inslag i stadsbilden.

Stadsbilden i Tomteboda präglas starkt av infrastruktur i
form av järnvägen, ett större spårområde samt intilliggande
större vältrafikerade vägar, bland annat Solnavägen. Utmed
och inom spårområdet finns i dag gröna inslag i form av sly
som tillåtits växa sig högt. Detta bidrar till att skapa en grön
avskärmning mot järnvägen, framför allt åt söder. Sydväst
om spårområdet ligger även Lundbyparken med sin stora
gräsmatta. Intill och inom spårområdet vid Tomteboda finns
även Lundbygravfältet, med gravar daterade till vikingatiden.
Samtliga tre är kategoriserade som övrig kulturhistorisk lämning och de har således inget skydd som fornlämningar.

Beskrivningen leder i östvästlig riktning och området har
delats upp i fem delområden med olika karaktär.

Sydväst om järnvägen ligger Statens Bakteriologiska
Laboratorium (SBL), en anläggning från 1930-talet ritad av
Gunnar Asplund. Byggnaderna har ett stort arkitekturhistoriskt
värde och är, tillsammans med det omkringliggande landskapet, skyddade som byggnadsminne enligt 3 kap. kulturmiljölagen. Anläggningen skyddas också till sin karaktär genom
bestämmelser i detaljplan.

Huvudbyggnaden inom SBL, idag ombyggd till hotell. SBL ligger mycket nära Tomteboda och de storskaliga järnvägsområdet i
planområdets östra del.

Västra delen av utredningsområdet karaktäriseras av storskalig infrastruktur med järnvägen som främsta yta, i hög grad planskilda lösningar på kraftiga vallar och broar, hårdgjorda ytor och en ensartad grönska.
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4.3 Östra Huvudsta del av Gamla Huvudsta
På båda sidor om järnvägen, kring den dåvarande järnvägsstationen i Huvudsta, växte i början av 1900-talet ett municipal-samhälle fram. Söder om järnvägen finns småskalig
bostadsbebyggelse från omkr 1940-50-talet, med tidstypiska
detaljer. Lundagatan och Bangatan tillhör denna utbyggnadsperiod. Järnvägsövergången vid Huvudsta torg är en ”rest”
från den Huvudstas gamla järnvägsstationen. I direkt närhet
norr om järnvägen ligger bland annat Solna polishus och
Solna tingsrätt som har en annan karaktär.

Sirius försäkringar i kvarteret Bangården 4 och Huvudsta gamla
skola till höger i bild.

Bangatan västerut. Huvudstabron i fonden och till vänster
närmast i bild syns bostadsbebyggelsen från 1950-talet.

Huvudsta torg, järnvägen och Bangatan söderut.

Banvallen västerut från järnvägsövergången vid Huvudsta torg.

Bostadsbebyggelsen på Järnvägsgatan söder om Huvudsta torg.

Järnvägsövergången och bostadsbebyggelsen från 1940-50
talet vid Huvudsta torg.

Järnvägsövergången vid Huvudsta torg. Polishuset, Tegen 6, till
höger.

Parken vid Huvudsta torg.

Järnvägen österut från övergången vid Huvudsta torg.
Polishuset på vänster sida.

Från perioden när Huvudsta var municipalsamhälle återstår
endast ett fåtal spridda byggnader. En av dessa är Huvudsta
gamla skola från år 1909 belägen strax söder om järnvägen
nära Huvudstagatan. I övrigt har bebyggelsen söder om järnvägen varierad karaktär med bland annat bostadshus från
1980-talet i postmodern arkitektur samt industribyggnader –
och hotellbyggnader från 1960-talet.
Det folkrika Huvudsta är ett högprioriterad stadsutvecklingsområde. Kollektivtrafiken är väl utbyggd med två tunnelbanestationer, Huvudsta och Västra skogen, och förstärks ytterligare
med en ny pendeltågstation i samband med Mälarbanans
utbyggnad. I stadsdelen byggs också en ny skola för förskoleklass till årskurs nio.

En promenadstig har skapats mellan staketet mot järnvägen
och Oskarsrogatan.

Huvudsta gamla skola, kvarteret Krubban 4.

Obebyggd del av Oskarsrogatan. Bostäder från 1980-talet till
höger.

Huvudsta gamla skola, kvarteret Krubban 4.
Järnvägen och parken vid Huvudsta torg med bebyggelse på
Sundbergsvägen/klippgatan i bakgrunden.

KULTURMILJÖANALYS
MÄLARBANAN: STRÄCKAN HUVUDSTA-SOLNA BUSINESS PARK

SIDA 17

4.4 Västra Huvudsta
Längre västerut, på södra sidan av spåren, övergår den järnvägsnära blandade bebyggelsen i öppna park- och naturytor.
Det utbredda Huvudstafältet, som sträcker sig till Huvudsta
centrum i söder avslutas mot järnvägen i norr. Gång- och
cykelbanor leder längs med järnvägen samt korsar denna
genom en tunnel mot Skytteholm norr om spåren. En exceptionellt lång allé börjar i den norra delen och leder söderut
mot Huvudsta centrum. Parkområdet närmast järnvägen är
här förhållandevis plant präglas av XXX

Gång- och cykelbanan från Huvudstafältet mot den lilla
järnvägsbron och Skytteholm norr om järnvägen.

Gångväg söder om järnvägen.

Flerfamliljhusen i kvarteret Salladen 1 på Göran Perssons väg

Banvallen och järnvägsbron. Bebyggelsen på Framnäsbacken
och Ankdammsgatan norr om järnvägen.

Del av den planerade påfarten från Frösundaleden. Gångvägen
till vänster går längs med järnvägen.

Den höga bostadsbebyggelsen i kv Ingenjören på
Framnäsbacken sedd från söder om järnvägen.

Rester av Stenstorp vid norra delen av Huvudstafältet.

Järnvägsbron uppförd 1876 och påbyggd för dubbelspår 1907.

Del av den planerade påfarten från Frösundaleden.

Gångvägen söder om järnvägen, från Huvudstafältet mot
frösundavägen.

Allén från järnvägen söderut över Huvudstafältet.

Järnvägen från Frösundaleden österut och den höga
bostadsbebyggelsen på Framnäsbacken.

Del av den planerade påfarten från Frösundaleden österut.

Del av den planerade påfarten från Frösundaleden.
Järnvägsbron mot Skytteholm till vänster.

Nära järnvägen finns tre tidigare platser för, och rester av,
torp tillhörande dåvarande Huvudsta gård. Av de tre torpen,
Stenstorp, Jonstorp och Rudtorp, är det endast ett (Stenstorp)
som idag har synliga rester ovan mark. Samtliga tre torp
uppkom efter år 1850 varför de inte är skyddade genom
kulturmiljölagen.
Grönområdet med gång- och cykelväg fortsätter längs med
järnvägen till den planerade påfarten till Huvudstaleden, men
som aldrig togs i bruk och som nu ger ett mycket övergivet
intryck. På ömse sidor om järnvägen är höjdskillnaderna
betydande, framför allt på den norra sidan.
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4.5 Skytteholm
Bebyggelsen nära järnvägen i Skytteholm, mellan
Huvudstavägen och Huvudstaleden utgörs av förhållandevis
storskaliga flerbostadshus men upplevs som luftig och varierad, bland annat tack vare den omväxlande terrängen med
stora höjdskillnader. Merparten av byggnaderna uppfördes
under 1960-70-talet och är fint inpassade i topografin och
mellan bebyggelsen finns bevarad naturmark.
Trädkantad parkeringsyta mellan Framnäsbacken och
järnvägen.

Lekpark i sparat naturmark mellan husen i kvarteret Ingenjören
på Framnäsbacken.

Bostadsbebyggelse från 1950-60-tal på Ankdammsgatan.

Bostadsbebyggelse från 1960-talets början i kvarteret
Albygård 3 vid Huvudstagatan norr om järnvägen.

Gång- och cykelbana vid Framnäsbacken med sparad kuperad
miljö.

Gång- och cykelbanan vid Frösundaleden och slutet av
Framnäsbacken med ett litet område med gamla ekar.

Gångstig mellan den gamla lindallén längs med
Ankdammsgatan och järnvägen.

Gångbanan österut längs med Ankdammsgatan, lindallén och
banvallen.

Utblick mot västra delen av Huvudsta från parkeringsytan vid
Framnäsbacken norr om järnvägen.

Ankdammsgatan med lindallén.

Gångbana längs med den gamla lindallén mellan
Ankdammsgatan och järnvägen.

Bebyggelse från 1950-60-tal vid Ankdammsgatan.

Gångbanan mellan Framnäsbacken och järnvägen går genom
kuperad naturmark. Lekpark på kullen till höger.

Bevarad bergknalle i bostadsbebyggelsen i kvarteret Albygård 3
i slutet av Ankdammsgatan mot Huvudstagatan.
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4.6 Solna Business park och Solna Strand
Solna Business park, tidigare Virebergs industriområde,
och Albydal präglas idag av ett storskaligt industri- och
kontorslandskap som genomkorsas av det öppna stadsrum
som Mälarbanans spårområde och Sundbybergs bangård
tillsammans skapar. Planområdet avslutas mot gränsen
till Sundbybergs kommun i nordligaste delen ligger Arvid
Nordqvists kafferosteri. I området finns huvudkontor för
flera stora företag, banker och myndigheter inhysta i
stora kontorskomplex. Mellan byggnaderna ligger stora
parkeringsytor och anslutningsvägar. Förutom Solna Business
Park utgörs stadsbilden söder om spårområdet även av den
nordöstra delen av Lilla Alby, som är en del av Sundbybergs
stad. Närområdet till järnvägen domineras sedan år 2014 av
Swedbanks högresta huvudkontor.
Inom spårområdet i Lilla Alby invid Frösundaleden ligger även
Stockholms-Wästerås-Bergslagens (SWB) gamla ånglokstall
med vattentornsbyggnad från år 1904. Båda byggnaderna är
exteriört mycket välbevarade. Det finns även en välbevarad
så kallad vändskiva för loken. Lokstallet är idag en av få
bevarade miljöer i området som har anknytning till järnvägens
tidiga historia och som berättar om ångloksepoken och privatbanorna. I Lilla Alby, alldeles nära järnvägen ligger ElemaSchönanders (senare Siemens) huvudkontor från början av
1970-talet.
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Lokstallet och spårområde från Frösundaleden.

Spårområdet från Frösundaleden västerut, Solna Business Park
norr om spåren.

Arvid Nordqvists kafferosteri, kv Verkmästaren 4, i Solna
Business Park.

Stenhöga 1, Stora blå, från nord-ost.

Parkeringsyta norr om spårområdet i Solna Business Park.

Fasaddetalj med glaserat tegel på Arvid Nordqvist kafferosteri.

Stenhöga 1, Stora blå, från Solna Business Park norr om
spåren.

Kvarteret Fräsaren 9, uppförd för Svenska Tobaks AB i Solna
Business Park norr om spåren.

Arvid Nordqvists kafferosteri, kvarteret Verkmästaren 4, i Solna
Business Park.

Delar av Stenhöga 1, Stora blå, under pågående rivning.

Ekensbergsvägen vid gränsen till Sundbyberg.

4.7 Mälarbanan
Järnvägen och dess komponenter
Hela järnvägssträckan från Tomteboda till Solna Business
park utgörs av dubbla ytspår. Den östra delen är förhållandevis plan och spåren går i stort sett i höjd med omkringliggande mark. Vid Huvusta torg finns en bevakad järnvägsövergång
mellan Huvudsta torg och bostadsområdet söder om järnvägen. Denna övergång var en del av gamla Huvudsta station
och har sannolikt funnits på platsen sedan järnvägen byggdes.
Väster om järnvägsbron vid Huvudstagatan börjar omkringliggande landskap bli mer kuperat och plats för spåren har gjorts
genom sprängningar i berg eller schaktning. På vissa ställen
har höjdskillnader tagits om hand genom terrasseringar och
stensättningar.

Spårområdet österut från gångbanan i det kuperade området
söder om Framnäsbacken.

Sundbybergs pendeltågsstation från Ekensbergsvägen.

Järnvägen österut mellan Huvudsta torg och Bangatan.

Spårområdet österut från gångbanan i det kuperade området
söder om Framnäsbacken.

Järnvägsbron uppförd 1876 och påbyggd för dubbelspår 1907.
Bostadsbebyggelse i Skytteholm norr om järnvägen.

Järnvägen österut mellan Huvudsta torg och Bangatan.

Järnvägsbron uppförd 1876 och påbyggd för dubbelspår 1907.

Bron över järnvägen vid Huvudstagatan.

Spårområdet vid Solna Business Park. Stora Blå söder om
spåret.

Järnvägsövergången vid Huvudsta torg.

Spårområde vid Frösundaleden.

Tunneln under Frösundaleden.

Spårområde söder om Framnäsbacken.

Stödmur mot spårområdet vid Ankdammsgatan.

I höjd med Huvustafältet finns en liten tunnel under järnvägen. Tunneln tillkom redan vid den första enkel-spåriga järnvägsutbyggnaden på 1870-talet och byggdes på när järnvägen
blev tvåspårig.
Västra delen av Skytteholm är beläget på en långsträckt höjd
och omgivningen är mycket kuperad. Järnvä-gen passerar
söder om Skytteholm, nedsprängd i terrängen. Frösundaleden
passerar järnvägen via en bro där gång- och cykelvägen leds
under bron mot Solna Business park. Därefter planar marken
ut och i den västra delen av planområdet går spåren i markplan mot Sundbyberg.
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5. KULTURHISTORISK VÄRDEBESKRIVNING
Kulturhistoriska värden kan vara både immateriella och
materiella. I kulturmiljösammanhang är värdena ofta knutna
till fysiska lämningar som kan berätta om vår gemensamma
historia.
Att värdera kulturhistorisk bebyggelse handlar i princip om att
inledningsvis beskriva fastighetens historiska utveckling, därefter analysera vad som finns kvar från olika tidsperioder för
att sedan definiera vilken information som är möjlig att avläsa
eller uppleva i miljön och slutligen identifiera värdebärande
byggnadsdelar, karaktärsdrag och uttryck.
För metodbeskrivning, se sida 3.
Som redovisats i avsnittet om kagstiftning så slår 2 kap. 6 §
plan- och bygglagen fast att byggnadsverk ska utformas och
placeras på den avsedda marken på ett lämpligt sätt med
”hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan”.
Därför ingår i denna bedömning ett avsnitt om landskapsbild
och stadsbild, där både kulturhistoriska värden och mindre
historiskt relaterade värden kommer att beskrivas.
I ÖP om kulturmiljö:
I Solna är förändringstakten snabb och det ställer krav på
kulturmiljövården. Förändring och utveckling är positivt,
och med det följer ett behov av att göra avvägningar mellan
utveckling och bevarande. Vid planering och byggande ska
olika tiders avtryck och bebyggelsekaraktärer beaktas och
behandlas med respekt för Solnas historia. [...] Utveckling
ska ske med hänsyn taget till den ursprungliga karaktären
och till den unika byggnadens särdrag och sammanhang. Allt
eftersom detaljplaner upprättas bör byggnader eller områden
som är särskilt värdefulla tas med så att det i planen kan tas
ställning till i vilken omfattning de ska skyddas. Antikvarisk
kompetens anlitas och vid behov skyddas kulturhistoriska
byggnader och miljöer genom plan- och bygglagens möjligheter till skyddsbestämmelser. [...] Som bakgrundsmaterial
för karteringen finns underlag i kulturminnesprogram, gjorda
utredningar för bebyggelse från 30-50 tal samt för modernare
bebyggelse i underlag som kan nås via Riksantikvarieämbetets
Bebyggelseregister (BeBR). I det övergripande kartlagret
Kulturmiljöer framgår, vilka sammanhängande miljöer och
byggnader som bedöms vara kulturhistoriskt intressanta,
enligt 8 kap. 13 § PBL.

5.1 Tidigare ställningstaganden
Kulturhistorisk värdering av området som helhet har inte
gjorts i tidgare dokument. I underlag till MKB för järnvägsplanen, 2020-01-15, görs bland annat en värdering av
järnvägen, men främst ur Sundbybergs perspektiv. I MKB
2020-01-15 för järnvägsplanen görs en översiktlig värdering
och konsekvensbveskrivning av ombyggnad av järnvägen
genom området. Här lyfts Enskilda byggnader har värderats i
inventeringar.
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5.2 Järnvägen och dess komponenter

5.3 Värdebeskrivning Huvudsta-Skytteholm

Som historisk infrastruktur som alltsedan 1800-talets slut
präglat utredningsområdet har järnvägen idag ett mycket högt
kulturhistoriskt värde. Den är ett tydligt inslag i stadsbilden
längs hela den utredda stråckan. Också dess fysiska komponenter, tillkomna under olika tider, har ett kulturhistoriskt
värde, som stensättningar i stödmurar, broar och viadukter. De
visar på järnvägens långa historia och kontinuerliga utveckling. Samtidigt utgör järnvägen en barriär och ett bullerproblem i det samhälle som vuxit fram på grund av dess existens.
Järnvägen delar samhället i en nordlig och en sydlig del, och
utgör en både visuell och tillgänglighetsmässig barriär mellan
de två. De värden som järnvägen har, bedöms i första hand
ligga i att den finns på platsen, och i andra hand i de fysiska
spår som visar på dess historia i området. I ett nationellt
perspektiv är Västeråsbanan en mycket viktig, tidig järnvägsssträcka som varit av stor betydelse för utvecklingen av både
samhällen, handel och resande.

ÖP 2030 om förtätning i Huvudsta: I en tätare stadsstruktur i
Huvudsta kommer gröna ytor av lägre kvalitet att behöva tas i
anspråk för bebyggelse. Inriktningen är att ny stadsbebyggelse
ska samspela med parker och att överstora gaturum och trafikleder ska omvandlas till stadsgator.

Järnvägen har haft och har fortfarande stor betydelse för
Solna. Västeråsbanan byggd 1872-75 som privatbana och
övertagen av SJ först 1944, illustrerar hur staten och de
privata initiativen tillsammans byggde ut det svenska järnvägsnätet. 1939 hade riksdagen beslutat att SJ skulle lösa
in alla privatbanor, men eftersom SWB gick mycket bra vid
tiden, löstes den in först fem år senare. 1945 elektrifierades
banan och samtidigt blev ångloken och ånglokstallen, bland
annat det i Vireberg, överflödiga.
De två stationerna i Huvudsta från 1907 och 1908 revs på
1960-talet, och den enda järnvägsanknutna byggnaden längs
aktuell bansträckning idag är lokstallet intill Huvudstaleden,
uppfört 1904. Dess närhet till grannkommunen gav den av SJ
namnet Sundbyberg. Det är sannolikt att den välrenommerade
arkitekten Erik Lallerstedt har ritat lokstall och vattentorn,
uppgiften är inte bekräftad. Lokstallet utgör den högst klassade byggnaden längs planområdet (frånsett SBL i östra ändren
av området) och här bedöms att den har ett mycket högt
kulturhistoriskt värde. Den utgör den enda byggnaden uppförd
innan 1900-talets mitt i direkt anslutning till planområdet,
och representerar en epok i Huvudstas och Virebergs historia
som i övrigt är bortbyggd. Som berättare av den intensiva utbyggnadsepoken i fråga om infrastruktur, industrier och samhällen de närmaste decennierna före och efter år 1900, har
den ett synnerligen högt värde, eftersom denna historia skulle
vara närmast oläsbar på platsen utan lokstallet. Förutom de
arkitektoniska och samhällshistoriska värdena så besitter den
därför förstärkande värden som representativitet för en lång
epok och järnvägens utveckling runt sekelskiftet 1900, samt
unicitet eftersom motsvarande objekt från perioden är få.

Det järnvägsnära området i Huvudsta-Skytteholm präglas
av den stadsomvandling området genomgick på 1960- och
70-talen. Enstaka spår och strukturer från municipalsamhällets tid vittnar om områdets äldre bebyggda historia. Området
som helhet präglas av en relativt storskalig bebyggelse med
skivhus varvade med punkthus, och även större solitärer i
form av kontors- eller myndighetsbyggnader, som Tingsrätten/
Polishuset och Bangården 4, f.d. Sirius. Den stora skalan på
byggnaderna balanseras av en generös landskapsplanering,
där byggnaderna kompletteras av grönområden mellan husen,
alléer, en topografisk anpassning som bevarar en naturlig
variation i landskapet och en stor andel öppna ytor. På södra
sidan om järnvägen är bebyggelsen till sin ålder mer heterogen, med byggnader från 1900-talets mitt fram till postmodern arkitektur från seklets senare decennier. Ockå Huvudsta
gamla skola finns här, en av få byggnadern kvar från Gamla
Huvudsta. Det spårnära området i norr domineras helt av
bebyggelse från 1960- och 60-talet.
Söder om järnvägen finns också vidsträckta öppna parkoch naturytor och mellanrumsytor, som den ramp upp
till Huvudstaleden som skulle binda samman leden med
Huvudstagatan, som idag närmast saknar en aktiv planering.
Silhuetten längs järnvägen är varierad genom både ett kuperat
landskap och bebyggelse i varierande höjd. I plan dominerar
ett organiskt ideal, med svängda och slingrande gator i de
västliga områden som för första gången bebyggdes på 1960och 70-talet. Siktlinjerna är generellt långa och domineras
av vyn längs järnvägsspåret. Banan utgör planområdets huvudsakliga riktning som allt annat relaterar till, och har som
sådant ett högt kulturhistoriskt värde, inte bara ur järnvägshistoriskt och samhällshistoriskt perspektiv, utan också som
den viktigaste komponenten i upplevelsen av området, som
förutsättning för stadsdelen och ur ett stadsplaneringshistoriskt perspektiv. Men emedan det gamla Huvudsta växte upp
kring järnvägen som ett viktigt transportmedel, så har området
sedan 1960-talet när stationerna i Huvudsta revs, i första
hand fått de negativa aspekterna av järnvägen, som buller
och barriäreffekter. Accessen till banan, som stationerna gav,
har saknats, och järnvägen har på så sätt inte varit en diretk
del av områdets identitet. Järnvägens betydelse för dagens
Huvudsta-Skytteholm bedöms därför vara begränsad, och dess
effekter främst negativa.
Inom det östligare området för Gamla Huvudsta, finns en
mer stadsmässig karaktär med rätvinkligt gatunät och delvis
slutna kvarter. Närmast järnvägen dominerar dock solitärer
och lamellhus. Karaktäristiskt är en mer vägnära bebyggelse,
medan miljonprogramsbebyggelsen inte förhåller sig lika
intimt till vägnätet. Istället för de organiska, bebyggelseintegrerade eller fria grönytorna i väster, utgör torg och parker de

gröna mellanrummen i den västra delen. I östra HuvudstaSkytteholm är terrängen betydligt flackare än i den västra
delen och järnvägen är också i högre grad en integrerad del
av stadsmiljön. Den har inte samma storskaliga barriärverkan
som i de västra delarna av stadsdelen.
Området silhuett är varierande genom den glesa bebyggelsen
och den individuella men relativt stora skalan på byggnaderna, samt genom den delvis kuperade terrängen. Det finns
ett stort upplevelsevärde i stadsrummens variation, och ur
ett historiskt perspektiv berättar stadsdelens olika karaktärer
om stadsplaneringsideal främst under efterkrigstiden. Även
det sena 1800-talet kan skönjas men det domineras av efterkrigstidens fria planeringsideal med hus i park, stor skala
och topografisk anpassning. Ur ett stadsplaneringshistoriskt
perspektiv så har området höga värden bland annat i kvarteret Ingenjören, men också kvarteren Salladen och Albygård
3, och den stadsplaneringskaraktäristik som präglar dessa
kvarier ger dem samtidigt höga upplevelsevärden, genom
kvaliteter som husens samspel med landskapets topografi och
grönska.
Enskilda byggnader och stadsbildsenheter som här bedöms
ha ett högt kulturhistoriskt väde är bostadsområdena Albygård
3 och Ingenjören, samt Tegen 6 och Bangården 4. Också
Krubban 4, med Huvudstas gamla skola, och även den till
skolan tillhörande längan mot spårområdet, uppförd under
1900-talets första hälft, bedöms ha ett högt kulturhistoriskt
värde.

5.4. Värdebeskrivning Solna Business park
Solna Business park har en karaktär som skiljer sig mycket
från Huvudsta-Skytteholm, med ett mycket plan topografi och
bebyggelsen rätvinkligt utställd längs järnvägen. Silhuetten är
enhetlig med stora utsträckta volymer med begränsad höjd.
Kvarteren direkt norr om spåren är bebyggda under en mycket
intensiv period i 1960-talets början, men drastiska ombyggnationer har gjort att de flesta byggnaderna helt förlorat sin
ursprungliga arkitektoniska form. Ombygganderna bedöms här
inte ha tillfört några kulturhistoriska kvaliteter, utan istället
har värdet minskat. Av byggnaderna är det Verkmästaren 4
och Fräsaren 9 som bedöms ha höga värden (se historik).
Som helhet bedöms bebyggelsen ha låga värden både ur ett
dokument- coh upplevelsemässigt perspektiv. Om byggnaderna generellt hade varit mer välbevarade, så kan bedömningen
ha varit en annan.
Istället för 1960-talets industriutveckling, så är det istället
solitärerna med egna arkitektoniska, arkitekturhistoriska och
industrihistoriska värden som bär området ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Verkmästaren 4, Fräsaren 9, och i hög
grad också kvarteret Stenhöga 1 på södra sidan mom spåret.
Stora Blå (Stenhöga) och Verkmästaren 4 (Arvid Nordqvist)
har i mycket hög grad också ett symboliskt värde för platsen,
den tidigare genom sin dominanta volym i stadsbilden och
karaktäristiska blåa färg, den senare genom ett exponerat läge
intill centrala Sundbyberg, och genom att sprida kaffedoft i

området. Arvid Nordqvists kafferosteri planerar emellertid att
flytta till ny anläggning på grund av platsbrist, så även den
karaktäristiska kaffedoften kommer att lämna platsen iniom
några år.
Lokstallet som hanterats under värdering av järnvägsmiljön
ligger strax öster om Stenhöga, och de två byggnaderna utgör
en skarp kontrast mellan det tidiga 1900-talets industriella
tegelbebyggelse och 1970-talets storskaliga plåtklädda
industrier.

5.5 Värdebeskrivning östra uterdningsområdet mot
Tomteboda
Den mest storskaliga och infrastrukturtunga delen av utredningsområdet är den östligaste delen, där spårområdet
breddas mot Tomteboda. Planområdet går relativt nära byggnadsminnet SBL (Statens bakteriologiska laboratorium), vars
kulturhistoriska värde är mycket högt. Som ett av Gunnar
Asplunds storskaliga verk är det omistligt i arkitekturhistorien och ur ett samhällshistoriskt perspektiv har den likväl
också mycket specifika värden som en för sin tid mycket
modern och funktionellt fokuserad anläggning. Den blev en
förebild för andra institutioner och skolor i landet och var
verksamt fram till 1993. Idag drivs här restaurang och hotell
och anlägglningen har restaurerats. Mot planområdet finns
en del grönska som en buffert mot järnvägen och kontakten
mellan anläggningen och den storskaliga infrastrukturen är
begränsad.
Det östra området som helhet karaktäriseras av det
breda spårområdet som i en krök söderut löpet mot
Tomtebodaterminalen. Järnvägen som går dels mpå bank,
dels på bro, dominerar området helt. Runt spårområdet finns
vägar, parkeringsplatser, enkelt gestaltade grönområden och
solitära byggnader, på norra sidan om planområdet den stroskaliga kontorsbyggnaden Albydal, uppförd under 1970-talet för Esselte och bedömt som mycket kulturhistoriskt
värdefull (grön) av Solna stad. De hårdgjorda ytorna dominerar
området och det är lätt kuperat. Det kulturhistoriska värdet
hos området som helhet bedöms vara lågt, medan enskilda
byggnader som Albydal 3 i norr och SBL i söder, båda strax
utom planområdet, har höga värden.
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5.6 Kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom
planområdet - del väst - industriområde
5.6.1 Verkmästaren 4: Arvid Nordqvist
Verkmästaren 4 är grönmarkerad i Solna stads kulturmiljöinventering, vilket innebär fastighet med bebyggelse som är
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt. Byggnaden omfattas av förvanskningsförbudet 8 kap § 13 i Plan- och bygglagen (PBL).
Verkmästaren 4 är kaffetillverkaren Arvid Nordqvists anläggning i Solna Business Park och uppfördes de första åren
efter 1963. Byggnaden ritades av den kände och produktive
industriarkitekten Karl G.H. Karlsson, vars industriarkitektur
präglades av en stram, funktionell inriktning, som har sin bakgrund i 1930-talets funktionalism. Släta fasader i puts och/
eller tegel och platta tak dominerar. I en industrianläggning
fick kontorsdelen ofta mera påkostade fasader i tegel medan
industridelen putsades. För att bryta ner större byggnadskomplex valde Karlsson att dela upp dem i mindre volymer som
samtidigt representerade olika verksamheter inom företaget.
För att lätta upp den annars strikta gestaltningen finns genomgående några lekfulla detaljer, exempelvis osymmetrisk
placerade balkonger, ett burspråk, enstaka fönster med avvikande form eller fasadmonterade flaggstänger där företaget
kunde hissa sin egen flagga.
Arvid Nordqvists anläggning är belägen invid spårområdet,
nära kommungränsen mot Sundbyberg och den var en av
de första industrifastigheterna i området. Verkmästaren 4
är den första fastigheten vid lokalgatan Svetsarvägen och
möter besökaren vid huvudinfarten till området. Med tiden
har anläggningen förändrats genom bland annat påbyggnader och lastkajsförändringar, typiska förändringar för
tillverkningsindustrier.
Kulturhistorisk värdering
Kaffetillverkaren Arvid Nordqvists anläggning bidrar till en
upplevelse av historisk kontinuitet i ett industriområde som
sakta förändras. Industriområdet i Vireberg i Solna har idag
blivit det mer tillgängliga Solna Business Park. Med storköp,
gymnasium, kontor och restauranger är snart områdets identitet helt förändrat. Många av byggnaderna har genomgått
stora exteriöra ombyggnationer och avslöjar inte längre något
om den industriepok när de uppfördes. Satt i den kontexten
är Verkmästaren 4 mycket viktig som symbol för den lokala
samhällshistorien och som bärare för Solnas industrihistoria.
Byggnadernas ursprungliga arkitektur har förändrats.
Förändringarna är dock typiska och en del av en industrianläggnings livscykel. Det är viktigt att kommande förändringar
är fortsatt läsbara och att anläggningen inte växer ihop till
en stor byggnadskropp där olika funktioner smälter samman
utan tydlig gräns. Vidare är ursprungliga byggnadsdetaljer
samt den putsade fasaden viktiga att ha kvar för att bibehålla förståelsen för och upplevelsen av anläggningen och
tillverkningsprocessen.
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5.6.2 Solna Fräsaren 11
Information nedan är hämtad ut Bebyggelseregistret,
Riksantikvarieämbetet.
Byggnaden uppfördes 1961-63 som kontor med lager längs
med Svetsarvägen, intill spårområdet mot Sundbyberg.
Byggherre var AB Byggnadsindustri Ehn & Co och arkitekt var
Karl G. H. Karlsson. Den är på grund av kraftiga, sentida ombyggnader klassad som ”grå”, fastighet med bebyggelse som
inte går att hänföra till de övriga klassificeringskategorierna av
bebyggelse med kulturhistoriskt värde.
Den tidigare industri- och kontorsbyggnaden är idag kraftigt
förändrad genom en stor ombyggnad år 2000. Den ursprungliga fasaden är utbytt och byggnadens ursprungliga ”kamform”
är idag igenbyggd och det går inte längre att avläsa byggnadens ursprungliga arkitektur. Idag inryms här kontor och
hotell. Ett parkeringshus tillkom år 2003

5.6.3 Solna Fräsaren 12
Information nedan är hämtad ut Bebyggelseregistret,
Riksantikvarieämbetet.
Tidigare industri- och kontorsbyggnad på fastigheten Fräsaren
12 uppfördes 1962-65 av AB Byggnadsindustri Ehn & Co,
arkitekt var Haubro Nielsen. Byggnaden uppfördes som kontor
längs med Svetsarvägen, intill spårområdet mot Sundbyberg.
Den tidigare industri- och kontorsbyggnaden är idag kraftigt
förändrad genom en stor ombyggnad år 2004 då den också
byggdes på. Den ursprungliga fasaden är vidare helt utbytt
och byggnadens ursprungliga byggnadsform, där de översta
två våningsplanens uppdelning i tre längsgående ”flyglar”,
idag byggts igen. Således är byggnadens ursprungsutförande
ej längre läsbart. Byggnaden klassades därför som ”grå”, fastighet med bebyggelse som inte går att hänföra till de övriga
klassificeringskategorierna av bebyggelse med kulturhistoriskt
värde. Idag inryms här en stor livsmedelsaffär, ICA Maxi samt
kontor.

5.6.4 Solna Fräsaren 9: Svenska Tobaks AB
Information nedan är hämtad ut Bebyggelseregistret,
Riksantikvarieämbetet.
Byggnaden uppfördes för Svenska Tobaks Aktiebolaget, senare
Swedish Match, i dåvarande Virebergs industriområde 196264. Fastigheten är klassad grön av Solna stad 2013, vilket
innebär fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt. Byggnaden omfattas av förvanskningsförbudet 8
kap § 13 i Plan- och bygglagen (PBL). Som bärande värden
anges arkitekturhistoriskt värde, autenticitet, äkthet, byggnadshistoriskt värde och kvalitet.
Kontors- och lagerhuset är uppdelat i en främre putsad affärsdel och en bakre lagerdel i tegel. Den enkla och okomplicerade arkitekturen fick tyngd genom ett stort kopparparti i fasaden mot gatan - man ville visa företagets betydelse genom ett

på samma gång traditionellt och kostsamt material. Det var
också här disponenten och kontorschefen hade sina kontorsrum. Ett pelarmotiv skapas mellan lastöppningarnas partier ut
mot gata och bryter på så sätt upp den kompakta fasaden och
skapar en lätthet i byggnadens annars slutna norra entrésida.
Fasadens huvudtema är fönsterbandens sträckning i den
slätputsade fasaden som samverkar i harmoni med kopparplåten. Genom de olika fasadmaterialen framträder också på
ett pedagogiskt sätt byggnadens blandade funktioner. Den
gedigna arkitekturen uppvisar ett fint exempel på en kontorsetablering i bryttiden mellan de småskaliga industriområdenas
tid och de stora kontorskomplexen som så småningom kom
att byggas.
Byggnadskroppen har en i stadsbilden låg silhuett och fyller i
stort sett hela fastighetens yta som ligger i ostvästlig riktning
vid lokalgatan Svetsarvägen. En mindre yta framför entrén utgörs av buskplantering, gräs, bänkar, cykelparkering samt ett
par lägre träd. Vid entrén består markbeläggningen av betongsten, övriga ytor är asfalterade. Den ursprungliga arkitekturen
har förändrats något genom bla tilläggsisolering.

5.6.5 Solna Fräsaren 10
Fräsaren 10 uppfördes åren 1963/64 som en industrifastighet
i det nyetablerade industriområdet i Vireberg i Solna. Arkitekt
var Ark. SAR Bengt Serwe och Emil G., Uddvik AB. Byggherre
var Finbruken AB. Byggnaden byggdes till redan 1968 med
en kontorsdel. Tomten är belägen i den södra delen av området, som den sista alldeles intill Frösundaleden åt sydöst.
Spårområdet mot Sundbyberg gränsar tomten mot sydväst.
Fräsaren 10 är en idag en kontorsfastighet med ett större
lager och en butikslokal i bottenvåningen i det som nu omnämns som Solna Business Park. Under åren har byggnaden
genomgått flera förändringar och under 2000-talet har exteriören förändrats genom bla en ny färgsättning. Byggnaden
fyller nästan hela tomtytan, så när som på smala körbara asfalterade ytor på långsidorna. På framsidan mot Svetsarvägen
ligger entrén i vinkeln mellan det två byggnadskropparna. I
anslutning finns några parkeringsplatser samt cykelställ.
Fastigheten är klassad gul av Solna stad 2013, vilket innebär
fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden
och/eller av visst kulturhistoriskt värde. Generella varsamhetskrav gäller.
Motiveringen till värderingen lyder: Fräsaren 10 har genomgått flera exteriöra ändringar och byggnadens ursprungliga
arkitektur är förändrad. Byggnaden är dock en del av ett
homogent fd industriområde som med tiden förändrats till
att bli ett modernt arbetsplatsområde - Solna Business Park.
Fräsaren 10 bör ses som en ursprunglig representant i en miljö som planmässigt inte förändrats nämnvärt sedan de första
husen tillkom. Byggnadens funktion är i stort densamma och
byggnadsvolymerna har förändrats lite. Fräsaren 10 har ett
kulturhistoriskt värde som ursprunglig och kontinuerlig industrifastighet. Som bärande värden anges byggnadshistoriskt
värd, kontinuitetsvärde och miljöskapande värde.

5.7.6 Stenhöga 1: Stora blå
Information nedan är hämtad ut Bebyggelseregistret,
Riksantikvarieämbetet.
Alldeles i början på 1970-talet står Elema-Schönanders nya
huvudkontor färdigt i Vreten i Solna. Byggnaden uppfördes
1969-72 och ritad av arkitekt Lennart Ribbing gavs byggnaden en distinkt blå färg och fasader helt i plåt. Byggherre
var Elema-Schönander AB och byggmästare var Svenska
Industribyggen AB. Området var ett växande industriområde
för ny teknikindustri och kontorsföretag inom databranschen.
Med tiden blev Elema-Schönander AB företaget SiemensElema och sedan bara Siemens. Idag inhyser det utökade
anläggningen flera företag.
I folkmun har det stora kontors- och lagerkomplexet kommit
att kallas Stora blå, på grund av de återkommande blå fasaderna. Anläggningen har byggts ut i huvudsak i tre omgångar.
Lennart Ribbing ritade en av tillbyggnaderna i samma utformning som ursprungsbyggnaden. Den sist tillkomna byggnaden,
husnr 4, uppfördes med anpassning till befintliga hus och fick
samma fasadkulör som de övriga. Den byyggnad som nu rivs
mot nordost är lagervolym tillkommen 1985-88, ritad av ETV
arkitektkontor AB (Arkitektkontor).
Stenhöga 1 gränsar till Sundbyberg och Nordeas nya huvudkontor, i väster och tågspåren mellan Solna och Sundbyberg
i norr. Fastigheten är klassad grön av Solna stad 2013, vilket
innebär fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt. Byggnaden omfattas av förvanskningsförbudet 8
kap § 13 i Plan- och bygglagen (PBL). Alla förändringar av
byggnaderna eller miljön kan inverka negativt på det kulturhistoriska värdet.
De bärande värden som anges i Bebyggelseregistret är arkitektoniskt värde, arkitekturhistoriskt värde, autenticitet, äkthet,
miljöskapande värde, representativitet, samhällshistoriskt värde och symbolvärde: Stenhöga 1 utgör något av ett landmärke
i Solna. Både genom sin storlek och färgsättning, sin konsekventa och tidstypiska arkitektur men också som symbol för
den teknikindustri i framkant som samlades i det som då var
Vretens industriområde. Elema-Schönander skapade världens
första pacemaker i slutet av 1950-talet av Rune Elmqvist,
läkare, uppfinnare och utvecklingschef på Elema-Schönander.

4.5.7 Lokstallet i Sundbyberg (Vretens industriområde)
Stockholms stadsmuseum skriver följande om lokstallet på
sin hemsida, och anger Malmlöf, Maria 1988 ”Kulturmiljöer i
Solna” som källa:
SWB:s gamla ånglokstall och vattentornsbyggnad från 1904
representerar ångloksepoken och privatbanorna. Husen har
givits en arkitektoniskt väl genomarbetad form, troligen av
arkitekten Erik Lallerstedt, och är exteriört mycket välbevarade. Husen har ett mycket högt kulturhistoriskt värde och bör
skyddas exteriört från förvanskning. Eftersom spårområdet
inte är planlagt bör områdesbestämmelser utfärdas för husen
och järnvägsmiljön.

Det privata SWB, Stockholms-Westerås-Bergslagen bolaget,
som byggt banan genom Solna och Sudbyberg 1872-75, med
slutstation och stationshus i Huvudsta, hade 1876 byggt
lokstallar med vändskiva, vattenstation och kolbox vid f d
Stockholm Norra vid Norra Bantorget, men när SJ vid sekelskiftet behövde markområdet för egen del blev SWB tvunget
att flytta därifrån.
1903 fick man istället köpa ett stycke mark i Huvudsta intill
järnvägen av godsägare Max Wibom, på villkor att man byggde
stationshus där. Redan 1904 stod ett nytt stall för tio lok
färdigt. Också en vattentornsbyggnad uppfördes som innehöll
lokomotivmästarekontor, förrådsrum, två överliggningsrum och
två vattencisterner med vardera 35 kubikmeters rymd. I en
särskild tillbyggnad låg maskinrum med fotogenmotorer och
oljerum. Vatten togs från Bällstaviken. När lokanläggningen
stod färdig revs de äldre byggnaderna vid Stockholm Norra.
Husen uppfördes av byggmästare Per Karlberg som vid denna
tid byggde det mesta åt SWB. Arkitekten Erik Lallerstedt
ritade mycket åt SWB, bl a de järnvägsbostäder vid
Sundbybergsgränsen som revs på 1960-talet, och det är därför inte osannolikt att han kan ha varit med vid utformningen
av lokstallet och vattentornsbyggnaden. Lokstallet byggdes till
för fyra lok 1907, och straxt därefter tillkom en stor kolgård
åt väster längs spåren. Alldeles söder om lokanläggningen låg
egnahemsområdet Vireberg med tidstypisk kåkbebyggelse.
1939 beslutade riksdagen att SJ skulle lösa in alla privatbanor. SWB bar sig ganska bra och SJ övertog inte verksamheten förrän 1944. Året därpå elektrifierades banan, ångloken
togs ur drift och ånglokstallet blev överflödigt. Det stod ända
kvar orört några år av beredskapsskäl. SJ:s banavdelning fick
sedan ta över byggnaderna och använder dem som expedition,
verkstad och för-råd för sina maskiner och transportfordon.
Lokstallet är en halvcirkelformad byggnad med tak av svart
papp och fasad av rött tegel. Stallet är byggt för fjorton lok
som togs in genom stora träportar i den inre cirkeln. Ett
rund- eller cirkelstall som detta har en vändskiva i mitten och
radiellt utgående lokstallplatser. Det var nödvändigt att ha en
vändskiva till ångloken eftersom de helst inte skulle backas
några längre sträckor, men också för att röken från verkstaden
lätt skulle kunna ledas ut. Vändskivan framför lokstallet finns
fortfarande kvar.
Fasaderna har många omsorgsfullt murade detaljer. Gavlarna
har trappstegsfris, rundfönster och kraftig markering av
fönstrens stickbågar. På baksidan finns ett stort småspröjsat
stickbågefönster för varje lokuppställningsplats.
Vattentornsbyggnaden är ett vinkelbyggt hus. Det innehöll från
början lokomotivmästarekontor, ställverk, överliggningsrum
och vattencistern högst upp för ånglokens behov. Nuförtiden
används huset som banområdesexpedition, förråd och värmecentral. Den panelinklädda delen används fortfarande som
övernattningsrum.
Vattentornsbyggnaden har en mycket genomarbetad fasad i
rött tegel med bl a dekorativa band och rutmönster i vitt tegel.
Även fönster och dörrar har givits ett omsorgsfullt utförande.

5.7 Kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom
planområdet - del norr - Skytteholm
5.7.1 Kvarteret Ingenjören
Flerbostadshusen i kvarteret Ingenjören i Skytteholm uppfördes av B.G.B, Byggmästares i Stockholm Gemensamma
Byggnadsaktiebolag under 1960- talets början med kompletteringar ett decennium senare. Kvarteret ligger alldeles intill
Frösundaleden och järnvägen mot Huvudsta. Byggnaderna
slingrar sig kring lokalgatan Framnäsbacken. Kvarteret präglas
av en stor anpassning till den kuperade topografin, lamellhusen ordnade som hus i park och en naturlig vegeteation som
del av gestaltningen.
2011 gulklassades byggnadena av Solna stad: Fastighet med
bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av
visst kulturhistoriskt värde. Värden som framhölls var byggnadshistoriskt värde och miljöskapande värde. Man skriver
samtidigt: Flerbostadshusen i kv Ingenjören är ursprungliga
och typiska representanter för detta område har tydligt kulturhistorisk värde.
Skytteholm bebyggdes söder om Skytteholmsfältet under
mitten av 1950-talet och kring 1960 med höga flerbostadshus. De uppfördes huvudsakligen friliggande i öppna kvarter.
Lokalgatan Ankdammsgatan slingrar sig genom hela området,
från öster till väster, och bildar den centrala gata som knyter
samman området. Husen är runt sju våningar och de flesta
med sadeltak. En genomgående utformning är takmaterialet
eternitskivor i skifferläggning.

5.7.2 Albygård 3
De fyra parallellställda lamellhusen i kv Albygård uppfördes
av AB Byggnadsindustri Ehn & Co 1960. Arkitekt var Gösta
Ewerth.
Tomten i södra Skytteholm är belägen i vinkeln mellan spåren
mot gränsen till Huvudsta och Huvudstagatans sträckning.
Husen är placerade i nordsydlig riktning och förskjutna sinsemellan längs Ankdammsgatan. Ett av husen är mer än dubbelt så långt och bildar en barriär mot Huvudstagatan för de
inre gårdsmiljöerna. Tomterna ligger något högre i förhållande
till de angränsande gatorna. Gårdarna har planteringar och
varierad växtlighet samt uteplatser.
2011 klassades kvarterets bebyggelse som gul av Solna stad:
Fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden
och/eller av visst kulturhistoriskt värde. Värden som angavs
var byggnadshistoriskt värde, dokumentvärde, miljöskapande
värde oc representativitet.
De fyra bostadhusen i Albydal har förändrats avsevärt genom
en genomgripande omfärgning och utsmyckning av fasaderna på 1990-talet. Utsmyckningen gjordes av konstnären
och färgkonsulenten Elvy Engelbrektsson, och fick 1998
Solnas stadsmiljöpris. Om denna sades vid inventeringen
2011: Den förändringen är som fenomen intressant ur

stadsmiljöperspektiv men för tidigt att idag bedöma det
kulturhistoriska värdet av. Viktigt är dock att följa hur man i
framtiden kommer att se på denna typ av förändringar och
vad de säger om vår tid. Byggnaderna i övrigt har genom sin
placering och utformning stadsbildsmässiga värden.

5.7.3 Tegen 6: Solna tingsrätt/Polishuset
Byggnaden uppfördes 1972-74 för Arbetsmarknadsstyrelsen,
av John Mattson Byggnads AB och med Kjessler &
Mannerstråle AB som arkitekt.
Arbetsmarknadsstyrelsen var ett av de statliga verk som i
början av 1970-talet expanderade snabbt. AMS ”utlokaliserades” till Solna som en följd av ett riksdagsbeslut gällande en
minskning av koncentrationen av statliga verk i Stockholm.
Kontorshuset utformades med fyra huskroppar i sex våningar
placerade i nordsydlig riktning med gavlarna mot gatan. De
varierades och bands samman med tre låghusdelar i två våningar som istället placerades parallellt med gatan. Här förlades passagerna mellan husen. De bärande fasaderna i rött
tegel fick en mönstermurning med stark reliefverkan. Mellan
de högre husen åt söder finns öppna gårdar som i olika omfattning används för uteplatser och planteringar. Spåren bildar
fastighetsgräns mot söder. Längs fasaderna mot gatan i norr
växer buskar och lägre träd. En trädrad skiljer infartsvägen
mot Sundbybergsvägen.
1995 gjordes en ombyggnad av befintliga lokaler och en stor
utbyggnad mot väster i samband med att västerortspolisen
förlade sina lokaler hit. Ett tillbyggnad för Solna tingsrätt
uppfördes mot öster 2005. En del förändringar, som ombyggda entréer, nya installationer på tak etc. Som helhet är kontorsanläggningen mycket förändrad men ursprungsutförandet
kan fortfarande tydligt avläsas i fasaderna.
Vid Solna stads inventering 2011 gavs byggnaden en
grönklassning. Att observera är att den endast gäller
1970-talsbyggnaden, inte tillbyggnaderna. Ändringar av
tillbyggnaderna ska dock ske på ett sätt som inte minskar
ursprungsbyggnadens kulturhistoriska värde. De värden som
har identifierats är arkitektoniskt värde, byggnadshistoriskt
värde, kvalitet och miljöskapande värde.
Den grafiska tegelmurningen och de ljusröda fönsterbanden
utgör i sig själva byggnadens arkitektur. De karaktärsfulla
tegelväggarna gav byggnaden dess tyngd i dubbel bemärkelse. Fönstrens färgsättning är underordnad fasaden och
stör inte den skuggverkan som uppstår mellan teglets olika
ytor. Växelverkan uppstår också i byggnadens låga och höga
delar. Trots att anläggningen har förändrats avsevärt är de
ursprungliga grundkomponenterna av hög kvalitet och bedöms
i sin enskildhet. Tillbyggnaderna har tillkommit efter 1980
och är inte inkluderade i inventeringen. AMS kontorsbyggnad
är ett typiskt exempel på den utlokalisering av förvaltningar
som gjordes under denna tid. Fortfarande fungerar lokalerna
för myndighetsverksamhet. Tegen 6 har högt kulturhistoriskt
värde.

5.7.4 Albydal 3: Esselte/Trafikverket
Det stora kontorskomplexet inom fastigheten Albydal 3 uppfördes för Esselte AB i början på 1970-talet i Skytteholms
östra del. Likt Tegen 6 uppfördes Albydal 3 med John Mattson
Byggnads AB som byggmästare och Kjessler & Mannerstråle
AB som arkitekt. Komplexet delades upp på tre byggnader i
tio våningar. Lamellutformningen av husen sammankopplades
i källarplan och länkades till varandra i bottenvåningen med
låga passager.
Anläggningen placerades nära Solna centrum vid Solnavägen
intill spårområdet. Husen fick en nordsydlig placering och
försköts i förhållande till varandra vilket har skapat en gårdsmiljö bakom husen åt söder. Tomten sluttar en aning och ger
att gården ligger något högre än entréerna som vetter åt norr.
Åt öster finns en parkering. Kring byggnaderna mot vägarna
är marken något kuperad och har stora gräsytor och uppvuxna
träd.
I början på 2000-talet gjordes en stor ombyggnad för restaurang i bottenplanet åt söder. Då förändrades också entrén
mellan två av husen. Ytterligare en förändring av en entré har
gjorts, i övrigt är den ursprungliga arkitekturen oförändrad.
Idag nyttjas byggnaderna av i huvudsak Trafikverket.
2011 klassade Solna stad byggnaden som grön: fastighet
med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Värden
som angavs var autenticitet, äkthet, byggnadshistoriskt värde
och miljöskapande värde.
Ur värderingen: Kontorshusen i Albydal 3 är en självklar del
av stadsbilden kring Solna centrum. Byggnadskomplexet
markerar början på Solnas centrala delar. Det fyller med
sin storlek upp en tomt som ligger ofördelaktigt till mellan
spårmiljön och Solnavägen men har genom uppdelningen
på tre separata lameller mjukats upp. En genomtänkt och
lyckosam anpassning till tomten och gatumiljön bidrar till en
anläggning med positivt inslag i stadsrummet. Byggnadernas
utformning är typisk i materialval och form för 1970-talets
arkitektur, som även växtval och markplanering. Man vill visa
genom den strama och delvis eleganta exteriören företagets
styrka och betydelse. Anläggningen med är välbevarad och har
stort kulturhistoriskt värde.

5.8 Kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom
planområdet - del söder - Huvudsta
5.8.1 Salladen 1
1968-71uppfördes flerfamiljshusen i kv Salladen 1 av HSB
i Solna. Anläggningen består av sex lamellhus grupperade på
en höjd i nordvästra Huvudsta. Husen uppfördes i sex våningar med fasader av rött fasadtegel och placerade delvis i sluttande terräng. Fyra av husen bildar en kvadrat med en inre
avskiljd gård med sedvanlig utformning med grönytor, träd,
buskar, uteplatser och lekytor. Gångvägarna är asfalterade.
Två av husen är vinkelställda strax nedanför åt öster. Området
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präglas av grönska med stora grönytor och uppvuxna träd.
Lokalgatan Göran Perssons väg slingrar sig upp på höjden från
Storgatan som gränsar i väster. I norr går Huvudstaleden. Ett
parkeringshus placerat i söder nedanför höjden, uppfördes i
samband med bostadshusen.
Husen har inte genomgått några stora exteriöra ändringar och
den ursprungliga arkitekturen är oförändrad.
2011 gavs husen gul klassning av Solna stad: fastighet med
bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av
visst kulturhistoriskt värde. Som värden angavs byggnadshistoriskt värde, miljöskapande värde och representativitet.
Arkitekturen är standardbetonad i sina materialval och uppdelning av fasaden med balkonger och fönster. Husen har inte
genomgått några stora exteriöra ändringar men uteplatser har
skapats i bottenvåningarna och socklarna i betong har målats
vita. Den avskiljda och tydligt avgränsade placeringen i utkanten av ett grönområde är representativ för sin tid. Området
har inte förtätas vilket ger den ursprungliga rumsligheten ett
harmoniskt intryck. Husen på höjden bildar en samlad enhet
omgiven av rik grönska och är ett positivt inslag i stadsbilden.

5.8.2 Huvudsta 3:1: förskolebyggnad
Anläggningen uppförd av Solna centrala byggnadskommitte i
två etapper under 1970-talet. Den består av två enplansbyggnader med fasader av träpanel byggda som förskola respektive
skola för yngre barn. Senare har byggnaderna sammanlänkats
genom en skärmtakstäckt gång mellan huvudentréerna. Idag
inhyser båda byggnaderna förskoleverksamhet.
Byggnaderna är uppförda på plan mark i kanten av
Huvudstafältet och vid Huvudstas norra gräns. Den stora
tomten avgränsas delvis av häckar, stängsel och staket samt
omges av grönytor, uppvuxen växtlighet och promenadvägar.
Gårdarna av grus och asfalt är utformade för lek med redskap, lekytor, sandlådor etc., även grönytor med buskar och
träd är tillgängliga. Rabatter och buskar kompletterar kring
byggnaderna. Från lokalgatan Göran Perssons väg når man en
vändplan placerad i anslutning till entréerna.
De två byggnaderna i Huvudsta 3:1 har ett kulturhistoriskt
värde genom sin tidstypiska och representativa utformning
och placering. Vid inventering 2011 klassades byggnaden gul
av Solna stad: fastighet med bebyggelse av positiv betydelse
för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. Den
uppgavs besitta byggnadshistoriskt värde och vara representativ för sin byggnadstyp och tid.
Till skillnad från skol- och förskolebyggnader från 1960-talet
var 1970-talets skolor och förskolor standardutformade trähus
som avvek i utformning mycket lite från varandra. Det var
en byggnadstyp som byggde på samma koncept med en viss
variation. Skolhusen i Huvudsta 3:1 fick tidstypiska rektangulära former i ett plan med fasader av lockpanel, plantak och
enluftsfönster med foder i avvikande färg. De är typiska exempel på den mängd modulpaviljonger i trä som snabbt byggdes
på 1970-talet när bristen på skolor och förskoleplatser blev
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trängande och finns representerade i hela landet. Placeringen
var ofta icke utnyttjad parkmiljö eller överblivna ytor.
Den ursprungliga arkitekturen har förändrats på båda byggnaderna genom bl.a. ny färgsättning, nya entrédörrar och
fönsterbyten. De har också byggts samman med en skärmtaksgång. Idag finns här en grund- och gymnasiesärskola med
förskoleklass.

5.8.3 Kv Krubban 4: Huvudsta gamla skola
Av det gamla Huvudsta municipalsamhälle återstår idag bara
fem spridda fastigheter. Den mest monumentala av dessa är
Huvudsta skola i kv Krubban 4, som stod färdig 1909. Den är
ritad av arkitekten D. Lundegårdh, uppförd i tre våningar, med
ett valmat tak av plåt och tegel och mörkgula slätpustade fasader med dekorativt tegelband under takfoten. Huvudentrén
mot öster har markerats med en uppskjutande spetsbågig
frontespis, dekorerad med tegelband och ett rundfönster.
Enligt Solna stads kulturmiljöprogram har byggnaden ett stort
kulturhistoriskt värde, både för att den exteriört är mycket
välbevarad och karaktäristisk för sin tid, och för att den som
skola rymmer viktiga barndomsminnen för ett stort antal
människor. Skolan ligger strax utanför aktuellt planområde
och ingår i den närmiljö som utreds med hänsyn till påverkan
av planförslaget.
Snett över gatan från Huvudsta skola ligger, i kv Rådslaget
13, ett flerfamiljshus från 1900-talets början. Byggnaden är
exteriört välbevarad och en mycket god representant för bebyggelsen i det gamla municipalsamhället. På längre avstånd
från planområdet, finns i kv Turkosen 5 Frälsningsarméns
tidigare hus, hitflyttat från Kungsholmen 1909 (byggt ca
1895), och idag daghem. I kv Skytten 5 ligger Svenska kyrkans församlingsgård ”Hannebergsgården”, uppförd 1926
som prästgård. I kv Klippan 7 finns en av de första flerfamiljsvillorna i ”Nya Huvudsta” bevarad. I övrigt är samtliga av
municipalsamhällets byggnader rivna.

5.8.4 Bangården 4 m.fl: Sirius Försäkringar
Bangården 4 utgörs av en kontorsbyggnad uppförd i slutet på
1960-talet intill Huvudstagatan och järnvägsspåren i det som
tidigare var Huvudsta Centrum. Byggnaden uppfördes 196668 av Försäkrings AB Sirius. Arkitekt var Barbro Carlsson vid
Lars Carlsson arkitektkontor AB. Exteriören gavs en arkitektur
i modernistisk och delvis brutalistisk stil genom fasadelement
i betong med en yta av frilagd ballast. Huset är byggt i sex
våningar med två souterrängvåningar mot gård vilken nås via
trappor. Huvudentrén vetter åt väster mot gata och trottoar.
Den lägre belägna gårdsidan åt öster utgörs av en asfalterad
parkeringsyta. Längs entrésidan löper en smal remsa med
buskplantering som skiljer av mot trottoar.
Under senare tid har byggnaden kopplats ihop från gårdsidan
med den lägre kontorsbyggnaden på fastigheten Puman 1,
med en gångbrygga i första våningen. Entrén har också förändrats. Frånsett det är kontorshusets ursprungliga arkitektur
mycket välbevarad

2011 grönklassades byggnaden av Solna stad: fastighet med
bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Angivna värden
är autenticitet, äkthet, byggnadshistoriskt värde, byggnadsteknikhistoriskt värde, pedagogiskt värde och tydlighet.
Arkitekturen för de två kontorshusen skiljer sig åt och visar
på den gränslinje som går vid dessa år mellan en mer ambitiös och bearbetad betongarkitektur (Bangården) och den
mer standardbetonade modularkitektur som kom att prägla
1970-talets betonghus (Puman). Arkitektkontoret Lars
Carlsson var specialiserade på kontorsbyggande. Huset är
byggt i modulsystem efter Ohlsson & Skarne-konstruktion och
påminner tydligt med sin bearbetade fasadbetong om Telias
huvudkontor i Farsta, vilket anses vara ett av efterkrigstidens
främsta kontorsprojekt. Puman 1 är ett bra exempel på den
arkitektur som var en direkt avspegling av den tekniska utveckling byggandet genomgick under 1970-talet. Båda byggnaderna är mycket välbevarade och tidstypiska, de uppvisar
två olika arkitekturstilar och tekniskt intressanta konstruktioner som användes vid denna tid. Att det ligger intill varandra
förstärker detta pedagogiska värde.

5.8.5 Hälla 18
Flerbostadshus i fem våningar uppfört 1971-75 vid
Lundagatan i norra Huvudsta. Gatan är bebyggd på norra
sidan med låga flerbostadshus huvudsakligen uppförda på
1950-talet. På en av tomterna byggdes i början på 1970-talet
detta flerbostadshus i fyra våningar med fasad av gult tegel.
Huset ritades av den välkände arkitekten Ernst Grönwall som
gjort sig känd för funkis- och 1940-tals arkitektur. Detta hus
är byggt under den senare delen av hans karriär och har en
intressant utformning. Huset är utfört i gult fasadtegel med
röda plåtdetaljer. Det har en smal förgård med sittplatser,
tidstypiska växter och häck mot gata. Huset är uppfört efter
ritningar av den välkände arkitekten Ernst Grönwall.
Gul klassning angiven av Solna stad 2011: flerbostadshuset
i Hälla 18 har ett kulturhistoriskt värde och positiv betydelse
för stadsbilden och gaturummet. Angivna värden är byggnadshistoriskt värde och miljöskapande värde.
Tydlig arkitektur med livlig färgsättning som ger huset karaktär och förstärker den tidstypiska utformningen. Det är tack
vare sin volym fint anpassat till den övriga bebyggelsen och
gaturummet. Husets ursprungliga arkitektur är dock förändrad genom en påbyggnad med en våning som förstorat den
ursprungliga volymen. Taket har också blivit dominant genom
kupor och genomgående röd plåt.

5.8.6 Laboratoriet 4 m.fl: Statens Bakteriologiska
Laboratorium
1936-40 uppfördes nya lokaler för Statens baktereologiska
laboratorium i Huvudsta, efter ritningar av arkitekten Gunnar
Asplund efter en inbjuden tävling 1933.
Risken för smittospridning krävde ett öppet byggnadssätt med

relativt stora avstånd mellan byggnaderna. Asplunds förslag
tillvaratog på ett utmärkt sätt terrängens naturliga förutsättningar. Huvudbyggnaden med de väsentliga laboratorierna
intar en dominerande plats på bergknallen, de mindre laboratorierna har ett mer undanskymt läge bakom denna, medan
stallarna med sin enkla uniforma arkitektur breder ut sig på
fältet nedanför. Fasadmaterialet är gult tegel, i stallbyggnaderna delvis tillsatt med korrugerad grå eternit.
Anläggningen intar en framträdande plats i den svenska arkitekturhistorien, och den kom att få stor betydelse för byggandet i Sverige under 1940- och 50-talen. Särskilt för den
tidens flitiga skol- och institutionsbyggande var anläggningen
en förebild.
SBL är utpekat som byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen
kap. 3. Anläggningen skyddas också av bestämmelser i
detaljplan.

6. KÄNSLIGHETS- OCH TÅLIGHETSANALYS
För att bevara områdets kulturhistoriska värden så bör framtida förändringar anpassas till dess karaktärsdrag. Känslighetoch tålighetsanalysen till höger syftar till att definiera och
tydliggöra fastighetens kulturhistoriska värden. Analysen ger
riktlinjer för hur förändringståliga olika delar av fastigheten är.
Hög känslighet (rött) innebär att mindre ändringar inom landskapet eller byggnaden kan utföras under förutsättning att
särskilt stor hänsyn visas.
Känsligt mot ändring (orange) innebär att landskapet eller
byggnaden är av sådan art att den kan förändras under förutsättning att åtgärden görs med hänsyn till anläggningens
övergripande karaktär.
Tåligt (gult) innebär att landskapet eller byggnader är av
föränderlig eller förvanskad karaktär eller givits en gestalt som
saknar tydlig koppling till den kulturhistoriska karaktären.

6.1 Hög känslighet mot förändring
Området är mycket fragmentariskt och blandat, där både
mycket värdefulla och tåliga miljöer bedöms finnas i nära anslutning till varandra. Därför har också känslighets-tålighetsanalysen en hög detaljeringsgrad. Till känsliga landskapsavsnitt
och byggnader hör lokstallet och Arvid Nordqvists byggnader
i industriområdet i väster. Här finns också den norra fronten
mot järnvägen i västra Huvudsta, med en lång allé som dels
utgör ett gång- och cykelstråk, dels ett mycket starkt visuellt
element i stadsbilden. Också äldre trädrader på södra sidan
om spåret, troligtvis rester av en tidigare bebyggelse på platsen, har bedömts vara mycket känsliga.
SBL och Huvudsta gamla skolas huvudbyggnad bedöms likaså
vara mycket känsliga.

6.2 Känsligt för ändring
Som känsligt för ändring har vi bedömt området kring kafferosteriet samt 1970-talsvolymen i kv Stenhöga 1 samt ett
mindre område norr om byggnaden, på grund av dess stora
betydelse som symbolbyggnad för närområdet. Båda byggnaderna utgör Solnas västligaste utposter mot Sundbybergs
kommun och centrum. Också de gröna fronterna i första hand
i västra delen av Huvudsta-Skytteholm, starkt kopplade till
1960- och 70-talets stadsplanering, är bedömda som känsliga. Den storskaliga bebyggelsen från tiden är också mycket
beroende av symbiosen med grönområdena. Förloras naturmarken så förlorar också bebyggelsen mycket i värde. En stor
del av bebyggelsen i utredningsområdet ligger inom denna
kategori, likt delar av järnvägssträckningen.

Hög känslighet mot förändring.

Känsligt för ändring.

Tåligt för ändring.

6.3 Tåligt för ändring
En del av planområdet bedöms vara tålig för förändring. Här
avses främst spårområdet, där bedömningen är att järnvägens
kulturhistoriska värde har begränsat fäste i den fysiska miljön,
och därför bedöms förändringar av järnvägens utformning
vara möjlig utan att kulturhistoriska värden påverkas negativt.
Ändringar i tåliga områden kan dock påverka omgivande,
känsligare mområden, negativt.

KULTURMILJÖANALYS
MÄLARBANAN: STRÄCKAN HUVUDSTA-SOLNA BUSINESS PARK
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7. KÄLLOR
7.1 Otryckta källor
Fördjupad översiktsplan
Kulturmiljöprogram
Solna kommun - ortofoto, baskarta
Översiktsplan

7.2 Digitala källor
Fornsök
Lantmäteriet - historiska kartor, historiska ortofoton, samtida
kartmaterial
Länsstyrelsen Stockholm
Riksantikvarieämbetet www.raa.se
Solna kommun
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