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1. INLEDNING

Bakgrund

Den aktuella fastigheten Albygård bebyggdes år 1961 som en 
del av den omfattande utbyggnaden av stadsdelen Skytteholm. 
Arkitekt var Gösta Ewerth, byggmästare och byggherre var 
Byggnadsindustri Ehn & Co. Kvarteret bevarar planstrukturen 
från denna tid och bebyggelsen är huvudsakligen oförändrad med 
undantag för färgsättningen som utfördes på 1990-talet.

I Solna stad pågår flera stora stadsbyggnadsprojekt, bland annat 
en utbyggnad av järnvägsanläggningen Mälarbanan som planeras 
breddas från två till fyra spår. I samband med det planeras ny 
bebyggelse i form av bostäder och kontor längs banan. En ny pen-
deltågsstation ska anläggas intill Huvudstagatan och nya stations-
entréer tillkommer även i Solna Business Park och Solna strand 
från Sundbybergs station. Pågående detaljplanearbete för Albygård 
är ett separat projekt men hänger ihop med Mälarbanan eftersom 
det delvis syftar till att minska järnvägens barriäreffekter och knyta 
samman Huvudsta och Skytteholm. Den principöverenskommelse 
som Solna stad har gjort med PP pension omfattar, förutom 120 
nya bostäder, även ett LSS-boende samt planeringen av en ny 
gång- och cykelväg längs Mälarbanan. Lokaler för till exempel 
butiker, restauranger och service i gatuplan ska bidra till en mer 
levande stadsmiljö i området.

Syfte

Syftet med kulturmiljöanalysen är att redogöra för planområdets 
och den relevanta omgivningens historia och definiera de kultur-
historiska värden som finns inom utredningsområdet. Analysen kan 
i ett senare skede fungera som stöd vid en konsekvensbeskrivning 
av ett kommande planförslags påverkan på fastighetens kulturhis-
toriska värden.

Metod och avgränsningar

Utredningen innehåller historik, nulägesbeskrivning och karak-
tärisering som redogör för utredningsområdet. Vidare definieras 
och analyseras utredningsområdets kulturhistoriska värden. 
Värderingen redovisas också i en modell uppdelad i fastigheten 
och närmiljön. 

Arbetet innefattar inventering och studie av nuläget. De planer för 
närområdet som pågår parallellt med denna detaljplan behandlas 
endast övergripande. Planområdet och dess närmaste omgivning 
har dokumenterats med hjälp av fotografier. En del av redovisning-
arna i rapporten görs via illustrationer som kartor och bilder.

Utredningens avgränsning utgår ifrån fastigheterna Albygård 1-3 
och dess närområde i den omfattning det bedöms vara relevant i 
fråga om den påverkan på kulturhistoriska värden som en plane-
rad exploatering av kvarteret bedöms kunna ha. Det område som 
omfattas av pågående detaljplaneprocess hanteras i rapportens 
samtliga delar, likväl som angränsande bebyggelse och stadsrum.

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 eller kunskapsvärden avser 
den information en byggnad kan förmedla om till exempel sam-
hällshistoria och arkitekturhistoria. Upplevelsevärden avser miljö-
skapande, arkitektoniska och estetiska kvaliteter som är förankrade 
i en kulturhistorisk kontext.

Som en komplettering till Riksantikvarieämbetets modell tillämpas 
en arbetsmetod för att studera stadsbilden/kvarteret utifrån vyer 
som redovisar värdebärande och karaktäristiska strukturer i områ-
det. Denna studie utgör del av nulägesbeskrivning och karaktärise-
ring under kapitel 4. 

Slutligen används också den arbetsmodell för kulturhistorisk vär-
dering som kallas DIVE och som presenteras i Kulturmiljöanalys: 
en vägledning för användning av DIVE (Riksantikvarieämbetet 
2009).DIVE är en metod för att hantera den kulturhistoriska 
värderingen i ett större perspektiv. Den kan fungera både som 
ett integrerat planeringsunderlag och ett förutsättningslöst kun-
skapsunderlag. Analysens namn kommer från de engelska orden 
Describe (beskriva), Interpret (tolka), Valuate (värdera) och Enable 
(aktivera/ möjliggöra). 

Analyser och antikvariska riktlinjer

För att på ett pedagogiskt sätt redovisa utredningsområdets kul-
turhistoriska värden och vilka delar som är känsligare än andra 
sammanfattas utredningens slutsatser med en känslighet- och 
tålighetsanalys. Känslighets- och tålighetsanalysen ger en generell 
uppfattning om hur förändringståliga olika delar av utredningsom-
rådet är samt konkreta råd och riktlinjer för hur utpekade kultur-
värden kan tillvaratas och utvecklas. 

N

Skala 1:3 000, SWEREF 99 TM, RH 2000.

N 6583734

N 6583203

E 
66

98
88

E 
67

07
19

0 80 160 240 mUtredningen fokuserar på rödmarkerade fastigheter Albygård 1-3 men omfattar även miljön i närområdet, se vitmarkerad del av ortofotot. Lantmäteriet.



SIDA 6

2. KULTURHISTORISKA LAGRUM OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Kommunala ställningstaganden

Fastigheterna Albygård 1-3 inventerades och gulklassades av Solna 
stad 2011-05-09. Gul klassning innebär Fastighet med bebyg-
gelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kultur-
historiskt värde. Byggnaderna bedömdes vid intenteringstillfället 
ha byggnadshistoriskt värde samt dokument-, miljöskapande- och 
personhistoriskt värde. Följande utlåtande gjordes i samband med 
klassningen:

De fyra bostadhusen i Albydal har förändrats avsevärt genom en 
genomgripande omfärgning av fasaderna på 1990-talet. Den för-
ändringen 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.

Alla förändringar av byggnaderna eller miljön kan inverka negativt 
på det kulturhistoriska värdet.

Pågående planer i närområdet

I utkanten av planområdet pågår för närvarande flera stadsut-
vecklingsplaner. En av dem är breddningen av Mälarbanan som 
kommer innebära stora förändringar av den befintliga miljön i 
anslutning till Albygård. Väster om planområdet planeras spårom-
rådet byggas över med parkgata och ny bebyggelse. På den mark 
som frigörs när delar av järnvägen förläggs i tunnel föreslås nya 
stadskvarter med arbetsplatser och cirka tusen nya bostäder.

De nya spåren i direkt anslutning till planområdet planeras an-
läggas på samma nivå som befintliga spår. Markspåren ska fort-
sättningsvis löpa under Huvudstagatans viadukt som förlängs och 
breddas för att ge plats åt spår, gång- och cykelväg på bron, en ny 
pendeltågsstation (Huvudsta station) samt en gång- och cykelpas-
sage under det södra brofästet. 

Huvudsta station ska utformas med en plattformsanslutning med 
en stationsbyggnad och entré mot västra delen av Huvudstagatans 
breddade vägbro. Bullerskyddsskärmar uppförs på båda sidor om 
spårområdet utmed merparten av markspåren. 

Solna stad planerar även tillsammans med Wåhlin Fastigheter 
AB att bygga bostäder vid Polhemsgatan, några kvarter söder om 
planområdet. Projektet syftar till att skapa en tät och levande 
stads miljö med en mer stads mässig bebyggelse. De cirka 80-100 
nya bostäderna ska utformas i linje med detta. 

Plan- och bygglagen

För all bebyggelse, och därmed även befintlig bebyggelse i kvarte-
ret Albygård, gäller generella krav i PBL som reglerar varsamhet vid 
ändring och ombyggnad, samt vid tillägg i befintliga bebyggelse-
miljöer. Följande paragrafer är relevanta:

2 kap 6 §: Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder 
avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska be-
byggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till  

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 
och intresset av en god helhetsverkan […]

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseen-
de byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska 
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljö-
mässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg 

i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag 
respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477).

8 kap 17 §: Ändring av en byggnad […] ska utföras varsamt så 
att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara 
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden. 

Flera av byggnaderna i utredningsområdet är grönklassade enligt 
Solna stad. Dessa omfattas av förvanskningsförbud i Plan- och 
bygglagen:

8 kap. §13: En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas. […]

Översiktsplan

Solnas översiktsplan (ÖP) är daterad 2016. I översiktsplanen 
tillhör Skytteholm inte de områden som identifierats som stadsut-
vecklingsområden. Däremot gränsar området till Huvudsta som till 
stora delar är utpekat som ett stadsutvecklingsområde. 

I ÖP:n redovisas följande strategier för att tillvarata och utveckla 
Solna stads kultur- och naturmiljöer:

Solna ska tillvarata och utveckla stadens viktiga park-, natur- och 
kulturmiljöer. Staden ska värna och bevara de värden som fnns i 
nationalstadsparken med Hagaparken, naturreservaten och de mel-
lankommunala grönstråken utmed stränderna. Parker och andra 
grönytor ska ingå som naturliga delar i stadsmiljön och samspela 
med stadsmässiga värden. Kulturmiljöer ska beaktas och behand-
las med respekt för Solnas historia.

Detaljplaner

Kvarteret Albygård omfattas av två detaljplaner, den första antogs 
1961-04-04 (omfattar Albygård 1-2 och den senare 1996-12-11 
(omfattar Albygård 3). Planen från 1961 anger användningen 
bostäder för bebyggelsen och kvartersmarken mellan husen anges 
som mark som icke får bebyggas. Marken i anslutning till den östra 
byggnaden i Albygård 3 anges här som överbyggd gård. I den de-
taljplan som upprättades för Albygård 3 på 1990-talet har marken 
som ansluter till den östra fasaden ändrad användning; Marken får 
byggas över med körbart bjälklag.

Bebyggelsen har inget kulturhistoriskt skydd i detaljplanerna.

Fornlämningar

Inom utredningsområdet finns inga fornlämningar registrerade i 
Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister Fornsök.

Karta över identifierad, värdefull natur inom och i anslutning till planområdet, Trafikverket 2020-01-15. Kartan upprättades inom ramen för projektet Mälarbanan.

Gällande detaljplan för Albygård 1-2. Solna stad. Gällande detaljplan för Albygård 3. Solna stad.
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3. HISTORIK

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. De stora förändringar som Solna 
genomgick under 1960- och 70-talet är mycket påtagliga kring 
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 landsort med handelsträdgårdar 
och levande lantbruk med åkrar och hagmarker, till att idag vara 
ett tättbebyggt, modernt storstadsområde.

Huvudstas tidiga historia

Det område som sedan 1900-talets andra hälft benämns 
Skytteholm, var länge en del av Huvudsta. Markområdet angränsa-
de till Lilla Alby i väst och till Hagalund i norr. Namnet Skytteholm 
härleds till den skjutbana med tillhörande skyttepaviljong som 
fram till 1890-talet var belägen på det höga berget väster om 
nuvarande Solna C. Namnet Huvudsta härstammar från Huvudsta 
gård som etablerades redan under vikingatiden. Den förhistoriska 
gården lär ha legat i närheten av ett gravfält (utgrävt 1965) som 
idag finns ca 600-700 meter nordväst om nuvarande Huvudsta 
gård. Gården var bondeägd under medeltiden fram till 1470, 
och 1598 drogs den 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. 

År 1750 köptes Huvudsta gård av kommersrådet Anders Plomgren. 
Plomgren köpte även Ahlby Säteri, en sätesgård från 1620-talet 
i nuvarande Sundbybergs kommun. År 1816 såldes Ahlby säteri 
till Johan Wibom som delade upp säteriet i tre delar; Ellenhill 
(som omgående såldes) samt Stora och Lilla Ahlby. Stora Ahlby 
tillförde Wibom till Hufvudsta som han köpte år 1817. Stora Alby 
gård uppfördes i nuvarande Skytteholm, på dåvarande Rudsjögatan 
1, idag Huvudstagatan/Ankdammsgatan 5 (del av fastigheten 
Albygård 3). Gården med huvudbyggnad och ekonomibyggnader 
revs i samband med att den nya bostadsbebyggelsen uppfördes. 
Källor i Solna stads bildarkiv anger att gården brändes ned. 

Norr om planområdet, vid nuvarande Skytteholmsfältet fanns fram 
till början av 1900-talet en sjö, som på äldre kartor benämns 
Träsksjön. Senare kom den att kallas Rudsjön för sin rikedom på 
rudor (därav namnet Rudviken, bostadsområdet sydost om Solna 
C). Kring Rudsjön låg ett flertal gårdar och torp av olika storlekar, 
bland annat Rudtorp och söderut Stenstorp och Jonstorp. En ana-
lys 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.
Rudsjön torrlades under början av 1900-talet och här var länge en 
omvittnad sanitär olägenhet på grund av illaluktande soptippar. 

Utveckling under 1900-talets första hälft

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

År 1880 togs Tomteboda station i bruk och Huvudsta station/håll-
plats öppnade för trafik samma år. Huvudsta stationshus förlades 
norr om spåren, där Huvudsta torg ligger idag. En anledning till 
att stationen byggdes just här var att intresset för skjutövningar 
var så stort, att Stockholms Stads Frivilliga Skarpskytteförening 
såg till att få en anhalt för tågen nära skjutbanan. År 1900 fick 
Sundbyberg ytterligare en station, Sundbyberg norra, även den 
placerad norr om spåren vid Sundbybergs gård. Anläggandet av 
Västeråsbanan innebar att Huvudsta, fysiskt och visuellt delades 
i tu på var sida av järnvägsspåret som skar genom området i 
öst-västlig riktning. 

Vid 1900-talets början var Huvudsta fortfarande glest bebyggt 
och området präglades av lantbruk. Marken tillhörde de stora 
godsägarna i socknen, främst familjen Wibom på Huvudsta gård. 
Häradsekonomiska kartan från 1906 visar bebyggelse inom plan-
området, tillhörande gården Stora Alby samt åkermark österut på 
båda sidor av spåret. 

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 och område växte upp som en förstad till Stockholm 
med två egna järnvägsstationer.

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 lägre 
hyror och med bra kommunikationer till arbetsplatserna i staden. 
Husen byggdes ofta som stora villor med utanpåliggande trapp-
hustorn, burspråk och stora utsmyckade glasverandor. Ofta låg en 
affärslokal inrymd i bottenvåningen ut mot gatan. Samhället hade 
ca 2 800 invånare och begränsades under det tidiga 1900-talet 
i väster av Huvudstagatan/Rudsjövägen, i söder av nuvarande 
Infanterigatan och i norr av nuvarande Hannebergsgatan, ett gan-
ska koncentrerat område på båda sidor om järnvägen, öster om 
planområdet. 

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 arbetarstads-
del och fattigdomen var utbredd, speciellt under första världskriget 
och depressionen under 1920-talet. Nordväst om planområdet, i 
nuvarande kvarteret Turkosen 1 uppfördes år 1906 ett för tiden 
storslaget sjuk- och fattighus. Arkitektuppdraget gick till Sigge 
Cronstedt (även arkitekt till bl a Hagalunds kyrka). Ålderdshemmet 
”Fattis”, revs år 1973 för att ge plats för servicehuset Turkosen.

Utsnitt ur generalstabskarta från 1873. Lantmäteriet. Rikets allmänna kartverks arkiv. Planområdets ungefärliga läge i röd ring.

Utsnitt ur Häradsekonomisk karta 1901-1906. Lantmäteriet. Rikets allmänna kartverks arkiv. Inom panområdet ses gårdsbebyggelse tillhörande Alby gård.
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Huvudsta station, 1908 med tåg mot perrongen, Stockholms stadsmuseum. Huvudsta station med viadukten över järnvägsspåren (Huvudstagatan) i bakgrunden. Årtal och källa okänt.

Alby gård med huvudbyggnad och ekonomibyggnader, 1915. Solna stads bildarkiv Järnvägsviadukt med nuvarande Huvudstagatan över spåren som närmare kameran mötte landsvägen som gick hela vägen till Huvudsta från Sundbyberg. Årtal 
okänt.



KULTURMILJÖANALYS

ALBYGÅRD 1-3 SIDA 9

Området öster om Nya Huvudsta, som inte ingick inte i munici-
palsamhället, var glesbebyggt under hela 1900-talets första hälft. 
Den ekonomiska kartan från 1953 illustrerar kontrasterna mellan 
det stadsmässiga området i väst och lantliga i öst. Redan på 
1930-talet fanns planer på att bebygga området som idag utgör 
Skytteholm. Ägarfamiljerna Wibom och Amundson lade år 1931 
fram ett planförslag, upprättat av de namnkunniga stadsplanear-
kitekterna Edvin Stenfors och Albert Lilienberg. Planen innehöll 
bostäder i stora kvarter, fyra-och femvåningslängor i nordsydlig 
riktning samt idrottsanläggningar i “Rudsjödalen”. 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 dock aldrig att realiseras. 

När Solna stad bildades nyåret 1943 upplöstes municipalsamhäl-
let. Släkten Wibom, som låg bakom samhället, sålde 1947 större 
delen av sin kvarvarande mark, som sträckte sig fram till Råsunda 
och Hagalund, till det Wallenbergägda Fastighets AB Valvet. Valvet 
rev succesivt bebyggelse inom det gamla municipalsamhället och 
uppförde moderna flerbostadshus på tomterna. Nya Huvudsta blev 
Huvudsta, krympte i storlek och fick en ny nordlig gräns längs med 
järnvägen.

Den första stadsplanen för det moderna Skytteholm upprättades år 
1948, signerad av den finske arkitekten Alvar Aalto tillsammans 
med Albin Stark, arkitekt för bl a Chinabiografen i Stockholm. 
Aalto arbetade personligen endast sporadiskt med stadsplanerna 
i Solna och Paul Hedqvist kom att bli en av de namnkunniga 
arkitekter som efterträdde honom. Planen omfattade området kring 
Hannebergsparken, öster om Huvudstavägen och utredningens 
planområde. Planen kom delvis att realiseras genom flertalet 
punkt- och lamellhus längs Centralvägen och Hannebergsgatan. 
Bebyggelsen gavs en fri placering med väl tilltagna grönytor mellan 
husen.

Ekonomisk karta från 1951. Lantmäteriet. Rikets allmänna kartverks arkiv. Kartan illustrerar kontrasterna mellan det stadsmässiga municipalsamhället i väst och 
det lantliga i öst. Planområdets ungefärliga läge i röd ring.

Utsnitt ur stadsplan från 1931. Plan av ”ej municipala delar av Huvudsta och Ahlby”. Planområdets ungefärliga läge i röd ring. Solna stad.

Foto över Skytteholm, Ankdammsgatan, 1955. Fotograferat från backen där Skytteholmsskolan ligger idag. Solna stads bildarkiv.Stadsplan från 1948 över Hannebergsområdet vilken delvis realiserades. Albygård ligger utanför 
planlagt område. Solna stad.
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Utveckling under 1900-talets andra hälft

År 1959 köpte Solna stad den resterande marken av Valvet och en 
intensiv nybyggnadsperiod påbörjades. Nårga år tidigare, 1955, 
hade en omfattade stadsplan upprättats för Skytteholm. Planen 
lade grunden för hur området kom att utformas men det kom 
sedermera att delas upp i mindre planer som modifierades något 
i förhållande till den övergripande planen. Stadsplanearkitekt var 
Bristol Jaldén som var anställt hos byggnadsnämnden i Solna 
mellan 1948–67. Planen omfattade hela västra Skytteholm, alltså 
området mellan nuvarande Frösundaleden och Huvudstagatan. 
Planen medgav höga punkthus och lamellhus i söder och stads-
park med idrottsanläggning i norr. Ett centralt beläget mark-
område  vid Ankdammsvägen reserverades för skola. Här kom 
Skytteholmsskolan att uppföras under början av 1960-talet.

Området utformades efter efterkrigstidens stadsplaneideal med 
hus fritt placerade mellan bevarad naturmark. Ankdammsgatan, 
Nybodagatan och Framnäsbacken anlades och vägnätet fick en 
organisk form med svängda och slingrande gator. Den stora skalan 
balanserades av en generös landskapsplanering där bebyggelsen 
kompletterades av grönområden, alléer och en topografisk anpass-
ning som bevarade en naturlig variation i landskapet samt en stor 
andel öppna ytor. 

Den ursprungliga idén var att bebygga Albygårds bergknalle med 
en stor centrumanläggning vilken även skulle inrymma bostäder. 
Öster om anläggningen planerades ett halvslutet bostadskvarter. 
Den plan som slutligen kom att styra utformningen av kvarteret 
upprättades i juli 1960 och medgav istället fyra lameller placerade 
i nordsydlig riktning. Bergknallens topografi fick avgöra placeringen 
av bebyggelsen och stora delar av lämnades obebyggd och fick 
utgöra grönyta mellan husen. Längs kvarterets östra sida drogs en 
ny bred bilväg; Huvudstagatan, som länkades samman den äldre 
järnvägsviadukten och Huvudstavägen som löpte genom Huvudsta 
söderut. 

Bebyggelsen i Albygård ritades av arkitekt Gösta Ewerth (1910-
1990) som under perioden 1956-1970 var chefsarkitekt vid 
fortifikationsförvaltningen. Byggmästare och byggherre var 
Byggnadsindustri Ehn & Co. Under mitten av 1960-talet ritade 
Ewerth även bostadshus i kv. Spenaten, Grönfinken och Entitan i 
Huvudsta vilka har vissa likheter med husen i Albygård vad gäller 
formspråk och fasadgestaltning.

Utbyggnaden av Skytteholm fortskred under 1960- och 70-talen 
då även omfattande utbyggnader av vägsystem och tunnelba-
nelinjer utfördes. Solna Centrum stod klart att invigas år 1965. 
Bostadshusen från denna tid utformades huvudsakligen som stora 
och höga lameller, men en del punkthus byggdes också. Olika 
nyanser av grå terrasitputs dominerade ursprungligen fasaderna, 
men också gult eller företrädesvis rött fasadtegel var vanligt. Under 
senare år har husen ofta fått nya färgglada fasadskikt, inte sällan i 
samband med tilläggsisolering. Stora perspektivfönster var vanligt 
förekommande, och ofta en bilfri innergård med gräsmattor, plan-
teringar, sandlådor och lekredskap till fastigheterna.

Nyligen uppförda punkthus längs Ankdammsgatan och Nybodagatan, 1963. 
Solna stads bildarkiv.

Stadsplan över Skytteholm, 1955. Stora delar av planen realiserades men vissa kvarter, bland annat kv. Albygård kom att omgestaltas i andra planer. Solna Gällande stadsplan för kv. Albygård, 1960. Solna stad.
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Bebyggelse i kv. Albygård under uppförande, ca 1960. Solna stads bildarkiv. Kv. Albygård sett från nuvarande Sundbybergsvägen, 1962. Byggnaden i förgrunden revs för att ersättas av ny bebyggelse i kv. Eken.

Fotot togs år 1962, innan rivning av Huvudsta station. Fotot ger en uppfattning av den ursprungliga färgsättningen av bebyggelsen inom kv. Albygård. Fotot taget från huvudsta torg, sannolikt i början av 1960-talet. Årtal och källa okänd. 



SIDA 12

4. NULÄGESBESKRIVNING OCH KARAKTÄRISERING

Topografi och stadsbild

Skytteholm präglas av den omfattande utbyggnad som utfördes 
under 1950-70-talen då området gick från att vara landsbyggd 
med levande lantbruk till ett tätbebyggt, modernt storstadsområde.   

Inventeringsområdet utgår från Kv. Albygård som har en central 
placering i stadsdelen, strax norr om järnvägen. Fastigheten av-
gränsas i ost av Huvudstagatan som korsar järnvägsspåret genom 
en viadukt. Gatan länkar samman Huvudsta och Skytteholm. Öster 
om Huvudstagatan ligger Huvudsta torg där stationshuset tidigare 
låg och längre norrut, flerbostadshus från 1960- och 70-talen. I 
nord och väst avgränsas fastigheten av lokalgatan Ankdammsgatan 
som på ett organiskt sätt slingrar sig genom området. Fastigheten 
ansluter i nordväst till Skytteholmsskolan och till flerbostadshus i 
dess direkta närhet. 

Utredningsområdet är starkt präglat av olika kommunikationsstråk 
i form av järnvägen, större och mindre bilvägar samt gång- och 
cykelstråk som har skapat den indelning av landskapet vi ser idag. 
Järnvägen skär genom landskapet i öst-västlig riktning och bildar 
en tydlig gräns mellan Huvudsta och Skytteholm. Samtidigt som 
den utgör områdets livsnerv, utgör den också dess största barriär. 
Utredningsområdet präglas även av en mycket kuperad terräng 
med stora höjdskillnader. Området öster om Huvudstagatan är 
förhållandevis plant och ligger i nivå med järnvägsspåret. Väster 
om viadukten vid Huvudstagatan börjar omkringliggande landskap 
bli mer kuperat och plats för spåren har gjorts genom sprängningar 
i berget.

Kv Albygård ligger på en bergsknalle vars högsta nivå har en 
plushöjd på 32,5. Läget, i kombinationen med det höga vånings-
antalet, bidrar till att bebyggelsen har en mycket framträdande roll 
i stadsbilden från alla vinklar. Tomten sänker sig i söder ned mot 
spåret, genom bergets naturliga sluttning, och övergår i en gång- 
och cykelbana. Trädplanteringar på var sida av gång- och cykelvä-
gen avskärmar bostadsbebyggelsen från spårområdet. 

Den långa allé som löper längs hela Ankdammsvägen bort till 
Framnäsbacken utgör ett viktigt inslag i stadsbilden. Den är även 
utpekad som biotopsskyddad allé i den naturvärdesinventering som 
Trafikverket utförde 2020-01-15. Ytterligare en biotopsskyddad 
allé finns längs Huvudstagatan, i anslutning till den långsträckta 
byggnaden inom Albygård 3. Planområdets gårdsrum bedömdes i 
samma utredning ha ett påtagligt naturvärde.

Albygård har liksom övriga Skytteholm en planstruktur med frilig-
gande hus som skapar ett öppet och luftigt kvarter. I gatten mellan 
huskropparna framträder landskapets formationer och växtlighet 
som i hög utsträckning togs till vara när området bebyggdes. Åt 
öst sluts kvarteret genom den höga och långsträckta byggnaden i 
Albygård 3 som bildar en barriär mot Huvudstagatan.
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Solnakartan

Skala 1:4000
Datum 2021-03-10

Bebyggelse i närmiljön

Bebyggelse norr om järnvägen

Bebyggelsen norr om järnvägen mellan Huvudstagatan och 
Frösundaleden utgörs av förhållandevis storskaliga lamell- och 
punkthus men miljön upplevs som öppen och varierad, bland an-
nat tack vare den omväxlande terrängen med stora höjdskillnader. 
Merparten av byggnaderna uppfördes under 1960-70-talet. Husen 
är generellt runt 7-9 våningar och puts och tegel är det domineran-
de fasadmaterialet. Takformerna är mycket varierade. Arkitekturen 
är förhållandevis enkel och rationaliserad i sitt utförande efter 
dåtidens standarder. 

Bebyggelsen längs Ankdammsvägen är uppförd i fyra till sju 
våningar och upplevs förhållandevis småskalig i relation till bebyg-
gelsen i kv. Albygård. Skytteholmsskolan är liksom bostadshuset 
i kv. Korallen, grönklassad av Solna stad. Det vill säga fastighet 
med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhis-
torisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Skytteholmsskolan 
uppfördes i samband med övrig bebyggelse i stadsdelen och har 
en mycket tidstypisk utformning med fristående byggnadskroppar 
grupperade kring en skolgård. Bebyggelsen i kv. Korallen uppför-
des i slutet av 1970-talet och kontrasterar mot 60-talsbebyggelsen 
genom dess småskalighet och den u-formade planen med en intim 
gårdsbildning.

Bostadsbebyggelsen söder om Skytteholmsskolan inom kv. Nyboda 
(Nyboda 7-9) är gulklassad av Solna stad vilket innebär fastighet 
med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av 
visst kulturhistoriskt värde. Bebyggelsen är fint anpassad efter 
topografin och har en enkel men för tiden typisk utformning. 
Huskropparna är tätt placerade och mellan dem bildas mindre 
gårdsmiljöer i olika nivåer, med sittplatser, grönska och en lek-
plats. Den södra byggnaden som vänder sig mot spåret är inte 
klassad (grå markering).

Öster om Huvudstavägen finns ytterligare en grönklassad byggnad 
inom kv Turkosen. Kvarteret utgörs av bostäder samt ett servicehus 
från 1970-talet. Byggnaden är indelad i fyra huskroppar som bild-
ade ett kvarter med en traditionell rektangulär form. Byggnaden 
är samtida med den i kv. Korallen vilket framgår av dess gemen-
samma fasadutformning med prefabricerade betongelement. Den 
gulklassade bebyggelsen i kvarteret Ekstaven utgörs av två sam-
komponerade flerbostadshus utförda i tegel och puts. Byggnaderna 
uppfördes i mitten av 1960-talet och har, liksom merparten av 
Skytteholms bebyggelse, en fri placering på tomten samt bevarad 
naturmark mellan huskropparna.

Den kuperade terrängen är påtaglig norr om kvarteret, längs Ankdammsgatan, 
Bebyggelsen har anpassats väl efter topografin.

Växtlighet längs järnvägen avskärmar bostadsbebyggelsen från spåret under 
sommarhalvåret.

Ankdammsvägen mot väst. T.v. biotopsskyddad allé i anslutning till planområ-
det. T.h. spårnära bebyggelse i Skytteholm.

Kv. Nyboda i förgrunden och kv. Albygård i bakgrunden. Sett från 
Ankdammsgatans södra del.

Mellan planområdet och spåret löper en gång- och cykelväg. Detta markomåde 
kommer att påverkas av breddningen av Mälarbanan.

Huvudstagatan och Sundbybergsvägen sett från viadukten. 1960-talsbebyggel-
se inom kv. Ekstaven 16 och 17.

Sammanställning av Solna stads kulturhistoriska klassificering. Kartan visar 
klassningen för Albygård och bebyggelse i dess närhet. Se färgernas innebörd i 
den löpande texten.

1970-talsbebyggelse i kv. Korallen. Gårdsmiljö i kv. Nyboda.
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Bebyggelse söder om järnvägen

Söder om järnvägen är bebyggelsen till sin ålder mer heterogen, 
med byggnader från 1900-talets mitt fram till postmodern arkitek-
tur från seklets senare decennier. Närmast järnvägen dominerar 
lamellhus och solitärer som, i motsats till den norra sidan, huvud-
sakligen vänder sina långsidor mot spåret. En annan skillnad är att 
bebyggelsen i söder är förhåller sig mer intimt till vägnätet och att 
järnvägen i högre utsträckning är en integrerad del av stadsmiljön.

Huvudsta gamla skola från 1909 är en av få byggnader som är be-
varade från Huvudsta gamla municipalsamhälle. Skolbyggnaden är 
utpekad som särskilt värdefull byggnad i Solna stads översiktsplan. 
Skolan ansluter närmast till en en småskalig bostadsbebyggelse 
från 1940- och 50-talet. Bebyggelsen är välbevarad med tidstypis-
ka delar och detaljer. Även denna bebyggelse är utpekad av Solna 
stad, som en sammanhängande kulturhistoriskt värdefull miljö.

Mitt emot Huvudsta gamla skola, i kv. Bangården 4 ligger den en 
grönklassad byggnad som uppfördes som kontorshus för Sirius 
försäkringar i slutet av 1960-talet. Byggnaden utmärker sig i områ-
det genom den delvis brutalistiska utformningen med asadelement 
i betong med en yta av frilagd ballast. 

Den postmodernistiska bebyggelsen inom kv Krubban och Kranen, 
mitt emot planområdet på södra sidan av spåret, uppfördes på 
1990-talet är inte klassade. Byggnaden i kv. Krubban utgörs av en 
trevånings-lamell samt en lågdel om en våning åt väst. Byggnaden 
uppfördes på 1950-talet och tillbyggdes under 90-talet. Fasaden 
är putsad i en jordig gul kulör som ansluter till den gamla skolan 
i kvarteret. Bostadsbebyggelsen intill är uppförd i åtta våningar 
och har en för 1990-talet mycket typisk karaktär med förskjutna 
byggnadskroppar samt inglasade och plåtklädda balkonger och 
burspråk.

Foto från Huvudstagatans viadukt mot öst. T.h. 1950-talsbebyggelse längs Bangatan i Huvudsta. Bebyggelse i kv. Bangården 4 sett från kv. Albygård.

Under vinterhalvåret är sikten över spåret relativt god från Ankdammsgatan. Vid Järnvägsgatan finns en äldre gångväg över järnvägsspåret.Bebyggelse i kv. Krubban. I bakgrunden Huvudsta gamla skola och t.h postmo-
dernistisk bostadsbebyggelse i kv. Kranen.



KULTURMILJÖANALYS

ALBYGÅRD 1-3 SIDA 15

Kvarteret Albygård 

Bebyggelse

Fastigheterna Albygård 1-3 utgörs av fyra höga skivhus, uppförda i 
9-11 våningar. Husen är placerade i nordsydlig riktning och för-
skjutna sinsemellan längs Ankdammsgatan. Den östra byggnaden 
är mer än dubbelt så lång som övriga och bildar en barriär mellan 
Huvudstagatan och den inre gårdsmiljön. 

Byggnaderna har långsträckta fasader med repetitiv fönstersättning 
och indragna, plåtklädda balkonger. Ursprungligen var balkong-
fronterna utförda i betong. Fönstren varierar mellan enluft och 
tvålufts, de ursprungliga i trä finns delvis kvar. Portarna är i hög ut-
sträckning sekundära och dörrarnas utformning harmonierar dåligt 
med de påkostade dörromfattningarna i sten. De plåtklädda taken 
är plana med en indragen teknikvåning som är fasad i hörnen. Den 
östra byggnaden som vetter mot Huvudstagatan har en lågdel i 
souterräng. Lågdelens fasad utgörs av gråmålade betongelement 
och tvåluftsfönster i trä. Mellan fönstren sitter dekorativa detaljer 
i formgjuten betong. Lågdelen är överbyggd med en parkeringsyta 
från vilken byggnadens huvudentréer nås. 

Byggnaderna fick sin karaktäristiska färgsättning vid en upprust-
ning av fasaderna år 1994. Färgsättningen utfördes av konstnären 
och färgkonsulenten Elvy Engelbrektsson som belönades med 
Solna stads första miljöpris år 1998. Motiveringen löd:

Konstnären och färgkonsulenten Elvy Engelbrektsson har utifrån 
en genomtänkt färganalys på ett skickligt och konstnärligt spän-
nande sätt utfört en försköning av stadsbilden. Variationer av ett 
fåtal basfärger i kombination med konstnärliga detaljer och trompe 
d’euille-effekter har givit ett rikt resultat. Tack vare att basfärgerna 
har använts i stora fält, har också omputsningen till största delen 
kunnat utföras inom ramen för en traditionell putsentreprenad, 
varigenom kostnaderna har kunnat hållas nere.

Fastighetsägaren Pressens Pensionskassa har insett fördelen med 
att göra något utöver en vanlig putsupprustning. Fasadmålningarna 
tillför värden inte bara för den egna fastigheten, utan även för den 
omgivande stadsmiljön.

Gårdsmiljö

Parkeringsplatser är placerade åt norr vid Ankdammsgatan. Längs 
huskropparna löper asfalterade och stensatta gångar och trappor 
som följer tomtens nivåskillnader. I kvarterets mitt öppnar sig ett 
gårdsrum som består av stora öppna ytor, omgärdade av träd och 
buskar av olika karaktär. Marken är böljande och utgörs delvis av 
bergshällar och delvis av gräsbevuxna ytor. Gården delas genom en 
grusad gång in i två större enheter som vardera bildar öppna park-
rum med riklig grönska. Sittplatser i form av bänkanordningar samt 
en mindre lekplats finns i parkrummen.

Kv. Albygård sett från Huvudstagatan. Den högresta bebyggelsen och läget på en höjd innebär att kvarteret är framträdande i stadsbilden längs gatan.

Planområdet sett från Oskarsrovägen. Parkeringsplatser i anslutning till Ankdammsgatan.

Del av den långsträckta fasaden mot Huvudstagatan. Framför lågdelen finns en 
biotopsskyddad allé. 

Taket till lågdelen utgörs av parkeringsyta samt huvudentréer till byggnaden. 
Notera fasadens konstnärliga detaljer med trompe-d’œil-effekt.

Delar av planområdet sett från Ankdammsgatan. I gatten mellan huskropparna 
framträder landskapets formationer och växtlighet.



SIDA 16

Bebyggelsen är fint anpassad efter topografin. Stenlagda gångar har anlagts i 
anslutning till byggnaderna.

Den södra delen av tomten omgärdas av lövträd som under sommarhalvåret 
avskärmar gårdsrummet från den norra delen.

Den böljande terrängen och de fritt placerade träden är mycket karaktärsska-
pande för kvarteret.

Åt öst, där tomten sluttar kraftigt, finns en grusad gångväg som leder till den 
östra byggnadens gårdsentréer.

Kvarterets mitt karaktäriseras av stora öppna ytor med bevarad naturmark och planterade lövträd.

Vy över gårdsrummet, sett från syd. VAD FÖR TRÄD?Terassmur i bruksfogad natursten i kvarterets norra del.
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Del av fasad med konstnärlig utsmyckning av Elvy Engelbrektsson. De lekfulla 
geometriska formerna bryter med de i övrigt monotona fasaderna.

Portarna har påkostade stenomfattningar. Dörrarna av aluminium är med stor 
sannolikhet sentida och harmonierar inte med den övriga gestaltningen.

Entréer mot Huvudstagatan. Entrépartierna är sannolikt förändrade i sin helhet 
och harmonierar inte med den övriga gestaltningen.

Lågdel mot huvudstagatan med fasad av betongelement, ursprungliga träfönster 
och dekorativa detaljer i betong.

Tidstypisk betongramp, uppburen av pelare. Rampen bevarar det ursprungliga 
smidesräcket.

Ursprungliga franska balkonger med tidstypiska smäckrasmidesräcken. Ursprungliga smidesräcken omgärdar tomten mot bland annat Ankdammsgatan. Östra byggnadens bottenvåning mot gården. Balkongfronter, entrépartier och 
fönster är sekundära och har en utformning som avviker kraftigt från den 
ursprungliga.



SIDA 18

4.3 Vyer

Vy från korsningen Huvudstagatan/Storgatan

I vyn ses bebyggelse från tre epoker i Huvudsta/Skytteholms histo-
ria: Huvudsta gamla skola som representerar det tidiga 1900-talet 
då Huvudsta var municipalsamhälle, den putsade lamellen inom 
samma kvarter från 1950-talet samt Albygård som representerar 
det tidiga 1960-talets utbyggnad av Skytteholm. I vyn framträder 
den östra byggnaden inom planområdet men gården och övrig 
bebyggelse skyms bakom bebyggelsen i kv. Krubban. Byggnaden 
har en framträdande roll i vyn, dels på grund av den stora skalan 
men även på grund av den lekfulla färgsättningen som inte minst 
framgår av den accentuerade skorsstenen på gavelfasaden.

Vy från Huvudstagatans viadukt

Järnvägen och växtligheten i dess närhet utgör en barriär mel-
lan planområdet och området söder om spåret. Från viadukten 
är sikten mot huskropparna och gårdsmiljön dock relativt fri 
och kvarterets öppna och luftiga planstruktur framgår tydligt. 
Uppbyggnaden med storskaliga lameller som balanseras upp av en 
generös landskapsplanering är mycket typisk för Skytteholm. Även 
motivet som bildas av bebyggelsens nord-sydliga placering, med 
gavelfasader vända mot spåret, är karaktärsskapande för området. 
Om sommarhalvåret när träden vid spårområdet har löv, är sikten 
mot kvarterets inre mer begränsad. 
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Vy från Bangatan

Fotot är taget vid järnvägsövergången som löper mellan Huvudsta 
torg och Bangatan. Järnvägen är i denna del av utredningsom-
rådet en integrerad del av stadsmiljön och den mest påtagliga 
komponenten i stadsrummet. Den småskaliga 1950-talsbebyg-
gelsen kontrasterar mot de storskaliga lamellerna norr om spåret. 
Bebyggelsen hålls dock samman genom en gemensam färgskala. 
Den östra långsträckta byggnaden har en kraftig barriärverkan mot 
Huvudstagatan och avskärmar den inre kvartersstrukturen.

Vy från Bangatan

Något längre västerut längs Bangatan synliggörs kvarterets plan-
struktur i högre utsträckning men gårdsrummet döljs av järnvägs-
spårets komponenter. Den östra byggnadens fasad är den mest 
framträdande i vyn.



SIDA 20

Vy från Sundbybergsvägen

Stadsrummet längs Sundbybergsvägen präglas av 1960-talets 
infrastrukturlösningar och den storskaliga tegelbebyggelsen från 
samma tid. Den östra byggnaden inom planområdet utgör ett fond-
motiv i korsningen Sundbybergsvägen/Huvudstagatan. Byggnaden 
är genom sin höjd och bredd, mycket framträdande och bildar en 
kraftfull barriär mellan Huvudstagatan och kvarterets inre. Den 
ljust gula putskulören, går igen i både tegelbebyggelsen och i bo-
stadshusen på södra sidan spåret. Om sommarhalvåret när träden 
framför fasaden har löv, är sikten mot fasaden något sämre.

Vy från allén vid Ankdammsgatan

Från den spårnära allén väster om planområdet upplevs arkitektu-
ren som ”mjukare” än från Sundbybergsvägen/Huvudstagatan. Det 
beror på att de framträdande byggnadsvolymerna är mindre och 
placerade med förskjutning sinsemellan längs Ankdammsgatan. 
De monotona fasaderna bryts upp av balkonger i lodräta axlar. 
I vyn framträder även nivåskillnader i den omgivande terrängen 
och byggnadernas varsamma inpassning i topografin. De uppväxta 
lindarna i allén samt de längs Ankdammsgatan utgör viktiga gröna 
inslag i miljön och bidrar till ett lummigt gaturum om sommarhal-
våret. När träden har löv försämras sikten till det öppna gårdsrum-
met som skymtas i vyn. Även sikten mot fasaderna försvagas något.
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Vy från Ankdammsgatan (bild t.v. i höjd med kv. Korallen och 
bild t.h. i höjd med Skytteholmsskolan)

Även från Ankdammsvägens norra del är huskropparnas möte med 
omgivande topografi central. På grund av tomtens höga läge är 
bebyggelsen på södra sidan spåret knappt synlig. I de stora gatten 
mellan husen framträder gårdsrummet tydligt och dess växtlig-
het berikar såväl kvarteret som det intilliggande gaturummet. 
Parkeringsytor har förlagts i anslutning till byggnadernas norra 
gavlar.
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5. KULTURHISTORSKA VÄRDEN

Tidigare ställningstaganden

Inom utredningsområdet finns ett flertal byggnader och stads-
bildsenheter som har tillmätts ett kulturhistoriskt värde av Solna 
stad. Skytteholmsskolan i kvarteret Nyboda är grönklassad liksom 
bebyggelsen i kvarteren Korallen, Turkosen och Bangården. En 
grönklassning innebär fastighet med bebyggelse som är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnär-
lig synpunkt. Bostadsbebyggelsen i kvarteret Albygård, Nyboda, 
Ekstaven är gulklassad, alltså fastighet med bebyggelse av positiv 
betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. 
Huvudsta gamla skola är utpekad som särskilt värdefull byggnad 
i Solna stads översiktsplan och 1950-talsbebyggelsen söder om 
spåret har bedömts som en sammanhängande kulturhistoriskt 
värdefull miljö. 

Aktuell bedömning

Dokumentvärden

Lokalhistoriska/samhällshistoriska värden

Bostadsbebyggelsen med omgivande gårdsrum i kvarteret Albygård 
berättar om den stora utbyggnaden av Skytteholm som ägde rum 
mellan 1950-70-talen. Området genomgick under denna 20-års-
period en kraftig omvandling, från ett glesbebyggt lantligt samhälle 
präglat av jordbruk till ett modernt stadsmässigt bostadsområde. 
Nedanför av planområdets bergknalle låg tidigare Stora Alby gård 
vilken, i tidens anda, revs för att ge plats åt den nya bebyggels-
en. Som del av Skytteholms framväxt tillskrivs kvarteret och den 
närliggande bebyggelsen från samma tid, lokalhistoriska värden. 
Utbyggnaden av området har även en direkt koppling till den 
utveckling som präglade hela landet under rekordåren och mil-
jonprogrammets tid och kvarteret tillskrivs därmed även ett visst 
samhällshistoriskt värde.

Järnvägen söder om planområdet har alltsedan 1800-talets slut 
präglat utredningsområdet och utgjort en central komponent som 
omgivande bebyggelse och infrastruktur har fått förhålla sig till. I 
ett nationellt perspektiv är Västeråsbanan en mycket viktig, tidig 
järnvägssträcka som varit av stor betydelse för utvecklingen av 
både samhällen, handel och resande och den tillskrivs därmed 
samhällshistoriska värden. Sedan stationerna i Huvudsta revs har 
accessen till banan försvunnit och järnvägen har på så sätt inte 
varit en direkt del av områdets identitet. Järnvägens betydelse för 
dagens Huvudsta-Skytteholm bedöms därför vara begränsad.

Från områdets äldre historia och från municipalsamhällets tid 
finns ytterligare enstaka spår och strukturer som står som vittnes-
bärare för områdets framväxt och utveckling. Exempelvis Huvudsta 
gamla skola, läget för Huvudstagatans järnvägsviadukt och den 
järnvägsnära bebyggelsen från 1950-talet, söder om spåret. 

Stadsplanehistoriska värden

Ur ett stadsplaneringshistoriskt perspektiv har planområdet och 
utredningsområdet som helhet höga kulturhistoriska värden. 
Eftersom i princip hela västra Skytteholm planerades och be-
byggdes under samma tid, löper 1960-talets stadsplane- och 
arkitekturideal som en röd tråd genom hela området. Detta tar sig 
uttryck i den storskaliga bebyggelsen och den dominerande plan-
strukturen ”hus i park” som präglade efterkrigstidens byggande, 
fram till ungefär 1970-talets mitt. Vägnätet utgörs av huvudgator 
(Huvudstagatan och Sundbybergsvägen) samt organiskt 

svängda och slingrande angöringsgator (Ankdammsvägen och 
Framnäsbacken). Gårdsrummen är bilfria och parkeringsytor har 
istället har förlagts i garage och i anslutning till angöringsgatorna.
Den stora skalan på byggnaderna balanseras av en generös land-
skapsplanering där byggnaderna kompletteras med öppna gårds-
rum med bevarad och förädlad naturmark. Till planstrukturen hör 
även alléer samt en topografisk anpassning som bevarar en naturlig 
variation i landskapet samt en stor andel öppna ytor. 

Arkitekturhistoriska värden

Byggnadernas utformning i såväl Albygård som de närliggande 
kvarteren talar ett för tiden typiskt formspråk med enkla putsa-
de eller tegelklädda fasader, perspektivfönster av trä, indragna 
balkonger med plåtfront samt dekorativa detaljer i sten, smide 
och betong. Bebyggelsen i Albygård har emellertid begränsade 
arkitekturhistoriska värden, dels på grund av att dess karaktär har 
förändrats sedan byggnaderna uppfördes och dels på grund av att 
de är förhållandevis anspråkslösa sett till sin historiska kontext. 

Däremot tillmäts befintlig färgsättning (utförd av konstnären och 
färgkonsulenten Elvy Engelbrektsson) från 1990-talet ett högt 
arkitekturhistoriskt värde. Färgsättningen vittnar om den postmo-
derna eran då kritiken mot 1960-talets enformighet var utbredd. 
Gestaltningen är ett barn av sin tid och den beskriver på ett ärligt 
sätt om förändrade ideal och strömningar inom arkitekturen under 
det sena 1900-talet.

Upplevelsevärden

Stadsbildsmässiga värden

Utredningsområdet har som helhet höga stadsbildsmässiga värden 
som framför allt är knutna till hur bebyggelsen har anpassats 
efter topografin, så att området upplevs som luftigt och varierat. 
Bebyggelsen i den norra delen av utredningsområdet utgör en 
oförändrad helhetsmiljö med bebyggelse från 1960- och 70-talen. 
Byggnaderna samtalar genom en relativt homogen färgskala, åter-
kommande arkitektoniska drag samt en genomgående användning 
av fasadmaterialen puts och tegel. Längs Ankdammsvägen och 
Sundbybergsvägen skapas ett enhetligt motiv till följd av att ga-
velfasaderna vänder sig mot spårområdet. Söder om järnvägen är 
bebyggelsen och planstrukturen till sin ålder mer heterogen och 
här utmärker sig istället enskilda byggnader och stadsbildsenheter.

Bebyggelsen i kvarteret Albygård utmärker sig genom de storskali-
ga byggnadsvolymerna som är placerade i öst-västlig riktning på en 
höjd. Den långsträckta och högresta byggnaden i Albygård 3 utgör 
ett effektfullt fondmotiv från Sundbybergsvägens östa del medan 
de övriga byggnadsvolymerna upplevs som ”mjukare” bland annat 
genom dess förskjutna placering utmed Ankdammsvägen. Det är 
påtagligt hur väl bebyggelsen i Albygård har införlivats på höjden 
och hur miljön har nyttjats för att bilda ett öppet och trivsamt 
gårdsrum som bedöms ha stora upplevelsemässiga kvaliteter. I 
gatten mellan husen framträder gårdsrummet tydligt och dess 
växtlighet och varierade topografi berikar såväl kvarteret som det 
intilliggande gaturummen. 

Arkitektoniska/konstnärliga värden

Byggnadernas varsamma inpassning på tomten och dess samspel 
med den mycket omsorgsfullt utformade gårdsmiljön genererar 
även höga arkitektoniska värden. Arkitekturen är i övrigt 

förhållandevis enkel men välgestaltad i dess olika delar och de-
taljer. Den lekfullt färgsatta skorsstenen på den östra byggnadens 
södra gavelfasad utgör en iögonfallande accent, som tillsammans 
med övrig dekorativ fasadutsmyckning är mycket karaktärsskapan-
de och bedöms ha både akitektoniska och konstnärliga värden. 

Värdefulla karaktärsdrag

Planstruktur

• Den tidstypiska planstrukturen med friliggande hus i 
nord-västlig riktning. Grupperingen kring det öppna gårdsrum-
met samt de öppna kilarna mot Ankdammsgatan som bidrar 
till den luftiga stadsplanekaraktären i Skytteholm.

• Planområdets slutna och barriär-artade karaktär åt öst och 
dess luftiga, mer varierade karaktär åt nord, väst och syd.

Gårdsrum/topografi

• Grönytor mellan husen inom kvarteret, bestående av bevarad 
och förädlad naturmark. Den mycket omsorgsfullt utformade 
gårdsmiljön med omväxlande topografi: böljande mark, växtlig-
het och bergshällar samt de mer strukturerade gårdsrummen i 
kvarterets centrum.

• Asfalterade och stensatta gångar och trappor i anslutning till 
byggnaderna. Även terrassmurar av natursten samt smides-
räcken som omgärdar kvarteret.

• Alléer i anslutning till kvarteret, längs Ankdammsvägen och 
Huvudstagatan.

Bebyggelse

• Bebyggelsens samspel med topografin, både inom kvarteret 
och i relation till anslutande gaturum.

• Byggnadernas storskalighet och dess monotona fasader med 
repetitiv fönstersättning.

• Färgsättningen från 1990-talet, både kulörer och figurativa 
detaljer.

• Byggnadernas karaktäristiska takform.

• Lågdel med ursprungliga delar och detaljer i anslutning till 
den östra byggnaden mot Huvudstagatan.

• Bilramp med betongpelare och smidesräcke i anslutning till 
den östra byggnaden

• Ursprungliga perspektivfönster av trä, skorssten på den östra 
byggnadens södra gavelfasad, dörromfattningar av sten samt 
franska balkonger med smidesräcken.
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6. KÄNSLIGHETS- OCH TÅLIGHETSANALYS/ ANTIKVARISKA RIKTLINJER INFÖR ÄNDRING

För att bevara områdets kulturhistoriska värden bör framtida 
förändringar anpassas till de karaktärsdrag och egenskaper som 
bedöms vara värdefulla ur kulturhistoriskt och stadsbildsmässigt 
perspektiv. Känslighet- och tålighetsanalysen ger riktlinjer för hur 
förändringståliga olika delar av fastigheten är i förhållande till dess 
identifierade värden. Den är avsedd som kunskapsunderlag vid 
framtida åtgärder och motivskrivningarna för respektive kategori är 
anpassade till områdets specifika förutsättningar och utmaningar.

Analysen tillhör det tredje steget i DIVE-analysen, Värderande 
(valuate), där tidigare beskrivande och tolkande steg (kunskaps-
översikt, historik, karaktärisering, betydelsebärande/förmed-
lande innehåll) analyseras genom exempelvis kulturhistorisk 
värdering, utvecklingspotential, sårbarhet, tålighetsgränser och 
förändringskapacitet.

Hög känslighet för ändring

Hög känslighet (rött) innebär att ingen ny bebyggelse kan uppföras 
inom området utan att kulturhistoriska värden riskerar att påverkas 
mycket negativt. I denna bedömning finns inga komponenter som 
bedöms tillhöra röd kategori.

Känsligt för ändring

Känsligt mot ändring (orange) innebär att området är av sådan art 
att det kan förändras under förutsättning att åtgärder görs med 
hänsyn till platsens eller byggnadens övergripande karaktär och 
kulturhistoriska värden. Ny bebyggelse inom orangemarkerat områ-
det är alltså möjlig men det är av stor vikt att placering, höjd och 
gestaltning utreds noggrant. 

Tillkommande bebyggelse bör förhålla sig ödmjukt till den rådan-
de planstrukturen eftersom den är karaktärsskapande för såväl 
kvarteret som för hela Skytteholm. Den övergripande strukturen 
med friliggande hus i parkmiljö bör även fortsatt vara läsbar. 
Tillkommande bebyggelse bör inte sluta kvarteret mot syd eftersom 
”öppenheten”, byggnadernas nord-sydliga riktning samt de stora 
ytorna mellan huskropparna utgör viktiga strukturer i kvarterets 
uppbyggnad. Punkthus, som förhåller sig till befintliga byggnaders 
volym, nockhöjd och placering på tomten, är att föredra framför 
storskaliga lameller som sluter sikten mot gården och de befintliga 
huskropparna. 

Gårdsrum och grönytor mellan husen bedöms mycket värdefulla för 
såväl kvarteret som för de anslutande gaturummen. Sprängning/
schaktning som påverkar topografi och parkrummets naturliga 
variationer bör därför undvikas i den mån det är möjligt. Gårdens 
träd bör även inventeras av sakkunnig så att värdefulla träd inom 
fastigheten kan bevaras. Fällning av träd till förmån för bebyggelse 
bör om möjligt kompenseras med träd i annan del av fastigheten.

Solnaka

Skala
Datum

Teckenförkl
Detaljp

Stor hänsyn bör tas till markförhållanden i direkt anslutning till 
byggnaderna så att viktiga samband bibehålls. Samband syftar här 
till bebyggelsens anpassning till den kuperade terrängen, grönytor/
träd samt terrassmurar, stensatta/grusade gångar och trappor.

Generellt sett bör tillkommande bebyggelse inom planområdet 
underordna sig den befintliga. Ny bebyggelse bör även relatera 
till den befintliga vad gäller formspråk, material och färgsättning 
(gäller både orange- och gulmarkerade områden).

Lågdelen som vetter mot Huvudstagatan samt rampen i nordost 
kan förändras under förutsättningen att dess övergripande karaktär 
bibehålls. En varsam påbyggnad av lågdelen är att föredra framför 
rivning/omfattande ombyggnad som förändrar befintlig karaktär.

Tåligt för ändring

Tåligt (gult) innebär att området är av sådan karaktär att det be-
döms kunna förändras utan att miljöns övergripande karaktär och 
kulturhistoriska värden påverkas negativt. I gulmarkerade zoner be-
döms nya byggnader vara möjliga, antingen som fristående volymer 
eller som tillbyggnader av befintlig bebyggelse. Hänsyn bör tas till 
befintliga terassmurar som idag omgärdar parkeringsytorna.

De röda linjerna betecknar fastigheternas gränser. 


