
 

 

 

 
 

 

 

Kulturmiljövärden i Kungsängen 
 

                           Underlag till arbetet med fördjupade översiktsplan för Kungsängen. 

 
Varför gör vi det här? 

Kommunfullmäktige godkände Upplands-Bro kommuns översiktsplan i december 2011 och den 
aktualitetsprövades sedan av fullmäktige i mars 2018. Översiktsplanen innehåller bland annat ett 
förslag till åtgärd om att uppdatera kommunens kulturmiljöprogram1.  

I samband med det pågående arbetet för fördjupad översiktsplan för Kungsängen så har en 
uppdatering för kulturmiljöer i Kungsängen tagits fram. En motsvarande rapport är också gjord 
för Bro. Omfattningen är en komplettering och revidering av det äldre kulturmiljöprogrammet 
för berörda delar, men dokumentet ersätter inte tidigare program.   

Avstämningar har gjorts med kommunens kulturmiljöansvarige samt representanter från 
Övergripande samhällsplanering, Bygglovavdelning, Planavdelning och Mark- och 
exploateringsavdelning på Samhällsbyggnadskontoret. Rapporten är ett av flera underlag 
tillhörande arbetet med fördjupad översiktsplan. 

Vad tar vi med oss vidare i arbetet med den fördjupade översiktsplanen? 

Arbetet har utförts på en övergripande nivå och utifrån kulturhistoriska strukturer och samband. 
Utredningens fokus ligger på den sammanhängande bebyggelsemiljön i tätorten Kungsängen. 
Resultatet ger kommunen verktyg för avvägningar om hur och var vi till exempel kan lyfta fram 
och utveckla befintlig bebyggelsemiljö eller föreslå områden för förtätning eller nya stråk. 

Utpekandet har gjorts på två nivåer där karaktärsområden och särskilt värdefulla områden 
identifieras. I arbetet har också ingått att utvärdera om områden som är utpekade i tidigare 
kulturmiljöprogram fortfarande är relevanta. Det förhistoriska perspektivet har inte varit ett 
fokusområde och utredningen har ingen arkeologisk ansats. Kulturhistoriska miljöer utanför den 
sammanhängande bebyggelsen har inte lyfts eller utretts inom ramen för denna rapport. 

 

19 februari 2020 
Avdelningen för övergripande samhällsplanering, Samhällsbyggnadskontoret 

 
 
 

 
1.Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun 1999–2000. Kulturhistorisk utredning del 1 och 2. Rapport: 2001:1. Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholm 

läns museum och Upplands-Bro kommun, 2001. Behandlat av Kommunfullmäktige 18 juni 2001, § 65.
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UPPDRAG, SYFTE & METOD

Uppdrag utförs i samband med nya fördjupade 
översiktsplaner för Bro och Kungsängen. 
Omfattningen är en komplettering och revidering 
av det äldre kulturmiljöprogrammet för berörda 
delar, men dokumentet ersätter inte tidigare 
kulturmiljöprogram. 

Utpekandet har gjorts på två nivåer där 
karaktärsområden och särskilt värdefulla 
områden identifierats. Karaktärsområdena 
utgörs av en större sammanhängande miljö med 
homogen karaktär och kulturhistoriska värden. 
De särskilt värdefulla miljöerna har mycket 
höga kulturhistoriska värden och är överlag 
välbevarade. De särskilt värdefulla områdena är 
oftast tydlig avgränsade miljöer.

Varje utpekat område beskrivs utifrån 
kulturhistoriskt perspektiv med en tydlig 
motivering om varför området och enskilda 
byggnader, bebyggelse, platser och landskap 
är kulturhistoriskt värdefulla. De för 
kulturmiljön och det kulturhistoriska värdet 
bärande karaktärsdrag definieras och beskrivs. 
Uppdraget omfattar även att ge konkreta råd 
för varje område som utpekats. Vilka skydd och 
lagkrav som ställs för kommande planering i 
kulturmiljön beskrivs. Likaså vilka byggnader, 
bebyggelseområden och allmänna platser som 
bedöms omfattas av förvanskningsförbud.

Bedömningarna har gjorts utifrån vedertagna 
antikvariska metoder med utgångspunkt i 
riksantikvarieämbetets plattform för värdering 

Avfärdade utpekade områden
I arbetet har ingått att utvärdera om områden 
som är utpekade i tidigare kulturmiljöprogram 
fortfarande har så pass höga värden att 
de ska bedömas omfattas av förbud mot 
förvanskning enligt 8 kap 13 § Plan- Bygglagen. 
Punkthusbebyggelsen i Kungsängen på 
Kungshöjden var sedan tidigare utpekat. Dessa 
höghus från 1960-talet har under 1990-talet 
hårdhänt byggts på och fasadförändrats. De 
bedöms därför inte längre utgöra en särskilt 
värdefull bebyggelsemiljö.

Som underlags och källmaterial har främst 
använts det befintliga kulturmiljöprogrammet 
för Upplands Bro kommun från 1999 samt 
fördjupningen från 2001, samt boken ”Det hände i 
Upplands-Bro” av Börje Sandén. Historiska kartor 
som studerats är hämtade från Lantmäteriets 
digitala tjänst Historiska kartor. Historiska 
fotografier är hämtade från Upplands Bro 
kommuns bildwebb. Övriga bilder är tagna av 
WSP.

Källor och litteratur

och urval. 

Kunskapsläget om områdenas historiska innehåll 
är redan idag högt varvid uppdraget inte har 
omfattat någon ny kunskapsinhämtning. 
Uppdraget har istället främst behandlat 
vilka miljöer som ger möjlighet att utläsa 
historieskrivningen varvid en stor del av 
uppdraget har genomförts i fält genom 
inventeringar och karaktäriseringar. 

Utifrån den metodologiska utgångspunkten 
och den befintliga historieskrivningen har WSP 
identifierat huvudsakliga bedömningskriterier 
för vilka miljöer som ska väljas att lyftas fram 
och vilka miljöer som bör betraktas vara särskilt 
värdefulla och ur ett allmänt perspektiv ses 
som särskilt motiverade att bevara. Kriterierna 
har tagits fram utifrån kunskapsläget och 
de identifierade bärande berättelserna. De 
övergripande kriterierna utgör ett stöd för 
värderingen.

Övergripande kriterier för särskilt värdefulla 
områden:

• Bebyggelse och uttryck som visar på 
att samhällena ursprungligen varit 
jordbruksbygd, oavsett skick

• Bebyggelse och uttryck som visar på den tidiga 
stationsetableringen i samhällena, oavsett 
skick

• Sammanhängande bebyggelseområden upp-
förda efter 1945 som visar på samhällenas 
kraftiga expansion och som i huvudsak är 
välbevarade
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PLANERA I KULTURMILJÖ

Vår gemensamma kulturmiljö är viktig och har 
ett betydande allmänintresse. Kulturmiljö är en 
ändlig resurs och har den en gång förvanskats 
kan inte värdet helt återställas. Kulturmiljön 
tillhör alla och förvaltningen är allas ansvar, men 
kulturmiljön skyddas och regleras också av flera 
olika lagstiftningar. Kommunerna har ett särskilt 
ansvar för skydd och förvaltande av vår kultur-
miljö genom den fysiska planeringen. Majoriteten 
av vår kulturmiljö har inget utpekat skydd och 
det finns ingen central myndighet som ansvar för 
den, utan det är kommunen som kan garantera att 
värdefulla miljöer bevaras till kommande gene-
rationer. Kommunen är också enligt plan- och 
bygglagen skyldig att skydda kulturvärden vid 
planläggning av ett område eller andra typer av 
ärenden.

Varsamhetskravet gäller för all bebyggelse alltid.
Kravet gäller för all bebyggelse oavsett om en 
byggnad eller bebyggelsemiljö har ett kulturhis-
toriskt värde. Ändringar ska göras varsamt med 
hänsyn till byggnadens karaktär och värden. 
Kravet handlar om att positiva egenskaper och 
kvalitéer ska tas tillvara.  För att uppnå varsamhet 
krävs kunskap om byggnadens värden.

Förvanskningsförbudet gäller för särskilt värdefull 
bebyggelse och bebyggelseområden.

Förvanskningsförbudet är ett mycket starkt skydd 
för kulturmiljön. Men förvanskningsförbudet är 
inget förändringsförbud utan skyddar bara de 
uttryck och egenskaper som bär det kulturhisto-
riska värdet.

Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om 
områdets särart/karaktär väsentligt ändras sker 
en förvanskning. Förvanskningsförbudet gäller 
alltid för särskilt värdefulla miljöer oavsett om de 
är utpekade eller inte. Förvanskningsförbudet ska 
tillämpas vid alla åtgärder som berör miljön.

För att en byggnad ska kunna anses som särskilt 
värdefull krävs att den särskilt väl belyser ett 
visst förhållande eller sitt sammanhang och 
har få motsvarigheter som kan belysa samma 
förhållande. Få motsvarigheter ska förstås i 
relation till hela byggnadsbeståndet och ska 
bedömas utifrån såväl ett nationellt som regionalt 
och lokalt perspektiv.

För att uppfylla lagstiftningens krav är det viktigt 
att ha kunskap om kulturmiljön och dess värden.

Kommunen behöver veta vilka värden som finns 
och hur de bör hanteras för att inte gå förlorade 
när ändringar ska göras i kulturmiljö.

Exempelvis, för att undvika en förvanskning 
måste bärande karaktärsdrag, egenskaper och 
särarter identifieras och pekas ut. Dessa ska 
skyddas och ligga till grund för val av ändringar.

Plan- och bygglagen

2 kap 6 §
Vid planläggning, i ärenden om bygglov /…/ 
ska bebyggelse och byggnadsverk utformas 
och placeras på den avsedda marken på 
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av 
en god helhetsverkan /…/ 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. 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.

 Om ändringar ska göras i områden eller på 
byggnader som pekats ut som särskilt värdefulla 
bör alltid kommunens egna experter på 
kulturmiljö tillfrågas. Vid planarbeten i särskilt 
värdefulla områden, som kan komma att påverka 
det kulturhistoriska värdet, bör kommunen 
beställa en kulturmiljöutredning. I fråga om 
bygglov som kan påverka värdet bör kommunen 
begära in en antikvarisk förundersökning och 
konsekvensbeskrivning.
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UTREDNINGSOMRÅDE & AVGRÄNSNING
o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 10. 28
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Utredningen har avgränsats utifrån 
kommunens behov av underlag för 
arbetet med fördjupad översiktsplan 
samt utifrån kulturhistoriska strukturer 
och samband. Det har inte gjorts 
några fasta avgränsningar inom vilken 
tidsram som har behandlats. Det 
förhistoriska perspektivet har inte varit 
ett fokusområde och utredningen har 
ingen arkeologisk ansats. I vidare arbeten 
kan arkeologiska insatser komma att 
krävas för att ge en komplett bild av 
fornlämningsförekomsten i området. 
Utredningens fokus ligger på den 
sammanhängande bebyggelsemiljön i 
de båda tätorterna Bro och Kungsängen. 
Kulturhistoriska miljöer utanför den 
sammanhängande bebyggelsen har inte 
lyfts eller utretts inom ramen för detta 
uppdrag.

Rankhusområdet ligger utanför 
utredningsområdet för detta uppdrag och 
har därför inte tagits i beaktande i denna 
utredning.



1
Överblick -
Kungsängen
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SAMHÄLLETS FRAMVÄXT

Jordbruk, medeltid och kyrka – Före 1900
Upplands Bro kommun är en trakt med 
särskilt hög densitet av stora gods och säterier. 
Detta beror dels på de goda tillgångarna på 
naturresurser som vattenkraft, skog och bördig 
jordbruksmark, dels på läget nära huvudstaden. 
Under 1600-talet förlänades stora arealer mark 
från kronan till adelsmän som betalning för deras 
tjänster. Många drogs tillbaka i reduktionen kring 
1680 och återgick till att vara så kallad kronojord. 
Kronojord brukades av arrenderande bönder, 
kronobönder, som betalade skatt till kronan. 
Kungsängens kyrka hette fram till 1960-talet 
Stockholms-Näs kyrka. Kyrkobyggnaden 
etablerades under tidigt 1200-tal och är uppförd 
i romans stil med rundbågiga fönster. Den har 
under århundradens lopp kompletterats och 
renoverats till den byggnad vi ser idag med 
vitputsad fasad och betsat spåntak. Trakten 
kring Stockholms-Näs kyrka var vid 1800-talets 
slut fortfarande ett renodlat jordbrukslandskap. 
Sedan 1500-talet fanns här ”Näs Kungsäng” 

o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 10. 28
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ÅRSRINGAR  
- Särskilt urval av områden

1. Före 1900 -   
Jordbrukslandskap

4. 1970-1980-tal 

3. 1945-1970 
Rekordåren

2. 1900-1945  
Stationssamhälle

Kartan visar en schematisk bild av de i utredningen 
identifierade mest betydelsefulla årsringarna i 
Kungsängens bebyggelseutveckling. Före järnvägens 
etablerande var hela området ett helt agrart 
landskap och all bebyggelse därtill. Detta visas 
genom det stora gula fältet. Ett par stationsanknutna 
byggnader etableras under 1900-talets första hälft, 
vilka visas med blått fält. Under 1960- och 1970-talen 
tillkommer lejonparten av Kungsängens bebyggelse. 
Detta visas genom grönt fält. Rosa fält visar 
1970-talsetableringen i Brunna.
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kronojord som utgjorde ett stort fält och Gustav 
Vasa hade tillsatt en särskild ängsvaktare. 
På samma fält ligger idag idrottsplatsen i det 
moderna Kungsängen.  Ängsvaktaren bodde i 
änsvaktartorpet som låg i slänten ner mot fältet. 
Ängen var inte betesmark utan skulle slås och 
skickas som hö till hovstallet i Stockholm av 
arrendatorerna i häradet. Förutom kronojord 
ägde även kyrkan ett stycke mark, vilket namnet 
Prästhagsvägen vittnar om. Marken var inte 
lämplig för annat än betesmark. 

Under 1870-talet drogs tidens stora innovation 
och framtidsgarant fram, järnvägen. Det var 
järnvägen mellan Stockholm – Västerås som skulle 
säkra varutransporten från Bergslagen. En station 
anlades vid det som skulle bli Kungsängen, som 
då inte var något annat än mycket glest befolkad 
jordbruksbygd. Förutom stationsbyggnaden 
uppfördes efter ett par årtionden ett par 
villor längs Prästhagsvägen på tomtmark som 
prästgården låtit hyra ut. Ett gjuteri anlades vid 
Ryssviken. Det hade åtta anställda och ett antal 
bostadshus uppfördes åt dem söder om stationen. 

Skördetid i Kungsängen år 1932 Foto: Upplands-Bro bildwebb.

Kungsängens kyrka, tidigt 1900-tal. Foto: Upplands-Bro bild-
webb.

Kungsängens järnvägsstation 1930-tal. Foto: Upplands-Bro 
bildwebb.

Kungsängens stationsområde med utblick mot Ryssviken, 1912. 
Foto: Upplands-Bro bildwebb.
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3. 1945-1970
Efterkrigstiden innebar inte någon direkt 
uppsving i utvecklingen av Kungsängen som 
tätort, år 1952 bodde där ca 270 personer, men 
sedan tog det ordentlig fart. Under år 1962 
räknades invånarantalet till 1 250 personer. 
Kommunen Upplands-Bro bildades 1952, med säte 
i den äldre orten Bro. Det rådde akut bostadsbrist 
i Sverige och bostadsförhållandena i Stockholms 
innerstad var mycket dåliga. Storskaliga 
bostadsprojekt genomfördes därför utanför 
storstaden och befolkningen i Kungsängen ökade. 
En villastad började under 1960-talet på allvar 
att växa fram på det stora impedimentet norr om 
stationen. Sedan uppfördes miljonprogrammet 

2. 1900-1945
Uppbyggandet av stationssamhället gick 
långsamt. Vid år 1920 fanns det ca 25 bostadshus 
i Kungsängen, ett par av dessa norr om stationen. 
I slutet av 1920-talet gick det att friköpa 
tomtmark men det satte inte fart på tillväxten. 
En av de större villorna som uppfördes var 
Villa Skoga, som finns kvar än idag. År 1945 
hade antalet bostadshus i Kungsängen bara 
vuxit till ca 70 stycken. Infrastrukturen var 
illa skött då varken elektricitet eller avlopp 
fungerade tillfredställande. En del lokalservice 
och arbetstillfällen hade dock etablerats, till 
exempel affären vid stationen och Lundins 
speceriaffär från 1909 med postkontor. Denna 
äldre centrumbebyggelse är idag riven. 

Tibble med nytt kommunhus, Tibblehuset, på 
Tibble gårds tidigare åkermark. Två etableringar 
av höga punkthus uppfördes, ett av dem 
Kungshöjden. Ett modernistiskt centrum 
uppfördes och befolkningen ökade till omkring 
3000 personer i tätorten kring år 1970. 

Det rådde en allmänt stor framtidsoptimism i Sve-
rige under 1960-70-talet, så även i Upplands-Bro. I 
regionplaneskiss från år 1966 såg man framför sig 
en tät bebyggelse runt hela Mälaren och omkring 
75 000 personer boende i Upplands-Bro – Bålsta-
området. Stadsarkitekten Hans Matell gick ännu 
längre och såg framför sig att Kungsängen och Bro 
skulle växa ihop med en befolkning på omkring 
80-100 000 invånare.

Villa Skoga finns bevarad idag men dess trädgård är bebyggd 
med Kungsängens centrum. Foto: 1930-tal, Upplands-Bro 
bildwebb.

Flygfoto över Kungsängen från 1960-talet. Bebyggelsen är fortfarande 
mycket gles. Foto: Upplands-Bro bildwebb.



11

4. Från 1970
Småhusområden i Brunna och Tibble 
uppfördes under 1970-talet. SL började då 
köra pendeltågstrafik med anslutningsbussar 
till Kungsängen. Först nu blev Kungsängen en 
pendlarort med enkel och smidig anslutning till 
huvudstaden. 

Den riktigt storslagna befolkningsökningen 
som kommunen hade spått på 1960-talet skedde 
dock aldrig. Men mellan 1980 och 1990 hade 
befolkningen i Kungsängen tätort uppgått 
till omkring 7000 personer, det är mer än en 
fördubbling på tio år. 2010 låg siffran på ca 10 000 
personer. Under 1990-talets första år genomfördes 
stora ombyggnadsprojekt i Kungsängens centrum 
och i området kring stationen. Postmodernistiska 
bostadshus uppfördes kring Villa Skoga. Ett nytt 
centrum uppfördes och det sista av den tidigaste 
centrumbebyggelsen revs. Spårområdet drogs 
om något och byggdes ut med dubbelspår för 
pendeltågstrafiken. Samtidigt revs det gamla 
stationshuset och ett nytt i postmodernistisk 
stil byggdes. Under 2000-talet har ytterligare 
punkthus uppförts mittemot stationsområdet och 
längs med Enköpingsvägen. Kommunhuset och 
torget har byggts om och flera utbyggnadsprojekt 
för villor pågår i tätortens utkanter. 

Utsikt mot Ryssviken med Kungsängens gamla stationshus 
precis innan det revs. Foto: 1993, Upplands-Bro bildwebb.

Det nybyggda Kungsängens centrum. Foto: 1993, Upplands-Bro 
bildwebb.
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KULTURMILJÖVÄRDEN

o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 10. 28
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Villor från före 1930 i Kungs-
ängen tätort.

1. Karaktärsområde

3. Agrara byggnader 
uppförda före år 1930

2. Särskilt värdefullt 
område

4. Järnväg

Kartan visar en schematisk bild av vilka 
kulturmiljöer som är identifierade i Bro. 
De rosa fälten representerar så kallade 
karaktärsområden, det vill säga områden med 
en gemensamt viktig karaktär där särskild 
hänsyn behöver tas till kravet om varsamhet. 
De röda inringade områdena utgör särskilt 
värdefulla bebyggelseområden. Dessa bedöms 
ha kulturhistoriska värden som motiverar 
att förbud mot förvanskning bör råda inom 
dessa. Röda punkter är identifierade enskilda 
byggnader som uppförts före 1930-talet 
och representerar en äldre och mer agrar 
byggnadstradition. Dessa utgör en mycket liten 
andel i tätortens bebyggelsebestånd. 

Vissa delar av kulturmiljön bedöms vara 
viktigare att bevara och bevaka än andra. I 
Upplands-Bro finns en rik historia och det är av 
största vikt att miljöer från de olika skedena av 
samhällets utveckling finns bevarade, så att även 
kommande generationer ska kunna förstå sin 
livsmiljö och ha tillgång till historia. Åtta miljöer 
har valts ut som särskilt värdefulla miljöer. 
Dessa representerar olika delar av Kungsängens 
historia, såväl den agrara historian där jordbruk 
präglade landskapet, som den historia när 
järnvägen drogs och ett stationssamhälle 
växte fram. Slutligen utgör största delen av 
Kungsängens bebyggda miljö av bebyggelse 
som tillkommit efter andra världskriget, även 
denna omvälvande och expansiva tid behöver 
representeras och två miljöer från denna tid har 
valts att belysas.

Tibble

Brunna

Prästhags- 
vägen

Ekhammar-
skolan Strandvägen

Tibble gård Kungsängen 
centrum

Tangoslingan

Kungsängen 
kyrka

Villastaden

Grönstråket 
Kungsängen
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Bevarande och utvecklande står inte i motsats 
till varandra, befintliga värden kan berika 
och användas i utvecklingen av ett område. 
Förutsättningarna för att bygga i kulturmiljö 
är platsspecifika, det går inte att specificera ett 
allmängiltigt tillvägagångssätt, däremot finns 
korta och enkla förhållningssätt som underlättar 
att följa lagstiftningens krav.

Vid planering i kulturmiljö ska de 
kulturhistoriska värdena ses som en 
grundförutsättning för hur och var det kan 
kompletteras eller exploateras. Det är viktigt att 
i ett tidigt skede klargöra miljöns möjlighet att 
ta emot nya inslag utan att dess kulturhistoriska 
karaktär eller kulturhistoriska värde påtagligt 
förändras. Grunden är de värdebärande 
uttryck, strukturer och samband som är särskilt 
nödvändiga för miljöns värde. Grovt förenklat 
kan sägas att områden som har en homogen 
karaktär och är välbevarade är mer känsliga för 
nya tillägg och förändringar än områden som 
har en mer brokig karaktär och där det skett 
flera förändringar.

RÅD OCH RIKTLINJER 

• Ändringar och ny bebyggelse påverkar 
sin omgivning i olika omfattning. Vid 
ändring och exploatering av sådan art som 
misstänks kunna påverka kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer bör därför antikvariskt 
underlag tas fram. Det gäller både inom och 
intill dessa miljöer.

• Inom och intill utpekade karaktärsområden 
bör antikvariskt underlagsmaterial tas fram 
i samband med exploatering i de ärenden 
där det kan antas att utvecklingen påverkar 
den intilliggande miljöns befintliga karak-
tär.

• Vid utökning av tätorten kan 
villabebyggelse med fördel placeras på 
skogsbevuxna impediment i landskapet 
snarare än på öppen åkermark. Detta för 
att kraftiga trädridåer tillåter en visuell 
åtskildhet samtidigt som det öppna 
åkerlandskapet bevaras. Ny bebyggelse 
bör inte placeras på jordbruksmark, 
utan istället i utkanten av ett skogsparti 
eller höjder i terrängen, efter befintliga 
strukturer och vägnät.

• Vid ändringar och kompletteringar 
av områden ska det ursprungliga 
stadsplaneidealet värnas, bland annat 
i fråga om vägnätets och kvarterens 
struktur, byggnaders volymverkan och 

placering, samt i förekommande fall 
trafikseparering.

• Byggnaders ursprungliga arkitektoniska 
uttryck bör bevaras och ska vara 
vägledande vid om- och tillbyggnader, 
detta gäller oavsett bebyggelsen ålder och 
karaktär.

• Tillägg i form av ny bebyggelse bör utgå 
från platsens förutsättningar vad gäller 
kopplingen till naturområde, vegetation 
och terräng samt befintlig bebyggelse.

• Äldre vägdragningar bör vara läsbara. Väg-
ars sträckning bör inte ändras eller brytas.

• Bibehålla den enhetliga utformningen i 
områden med homogen karaktär.

• Vid eventuell komplettering inom särskilt 
värdefullt område är det viktigt att ta 
motsvarande stor hänsyn till befintlig 
terräng och vegetation för att tilläggen 
ska smälta in i miljön. Det innebär att 
byggnaden bör anpassas till den befintliga 
terrängen och därmed undvika sprängning, 
schaktning och fyllning i möjligaste mån. 
Hällmark och uppvuxna träd ska värnas.
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AGRAR BEBYGGELSE
- Särskilt värdefulla byggnader

Motiv till bevarande

Det som idag är Kungsängen, var fram till 1960- 
talet en glesbefolkad jordbruksbygd. En del mark 
var statligt ägd, större gårdar som Sylta och Tibble 
fanns också i området, liksom kyrkan. Under dessa 
låg torpställen. Innan järnvägen tillkom fanns dels 
ett sockencentrum med skola och klockargård 
kring kyrkan, och dels ett slags centrum som hade 
vuxit fram lite längre bort längs landsvägen kring 
Tibble gård. Där fanns Tibbles gästgiveri, tingshus, 
hållstall, soldattorp och prostgård.  

Idag finns delar av viss agrar bebyggelse kvar i 
Kungsängen. Intill kyrkan ligger hembygdsgården 
med delvis ditflyttade äldre timmerbyggnader 
och norr om kyrkan ligger Ekhammars gård 
med huvudbyggnad och flyglar bevarad. Intill 
har villakvarter dragits fram och jordbruket är 
helt avvecklat. Längs med Enköpingsvägen finns 
flera äldre agrara byggnader kvar. Dessa har 
kringbyggts av sentida villakvarter och skilts 
från jordbruksmarken som de tidigare hörde till. 
Exempel på detta är  Vickberga, Urfjäll (tidigare 
Abrahamsberg) och Lillsjögården. I Kungsängens 
norra del ligger ett rödfärgat äldre timmerhus 
bevarat, idag inordnat i villakvarteret. 

Karta

o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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Agrara byggnader 
uppförda före år 1930

Kartan visar en schematisk 
bild av utbredningen av 
äldre agrar bebyggelse som 
hamnat i tätortsnära lägen. 
De har samtliga i olika grad 
tagits ur sitt sammanhang, 
då kopplingen till jordbruks-
landskapet delvis är bruten.

Lillsjögården

Urfjäll
Tibble gård

Ekhammars 
gård

Hembygdsgård
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Dessa byggnader utgör mycket viktiga 
komponenter för läsbarheten av Kungsängens 
tidigare brukningshistoria. De har samtliga 
ett högt kulturhistoriskt värde som motsvarar 
särskilt värdefull byggnad i plan- och bygglagens 
mening. Äldre bebyggelse med kulturhistoriskt 
värde är en ändlig resurs. Den går inte att 
återskapa då den försvunnit och den kan inte 
förökas och det är därför viktigt att värna dessa 
byggnader i planeringsprocessen. 

Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

• Byggnader uppförda enligt traditionellt möns-
ter på stengrund, i timmer med träpanel och 
sadeltak täckt av lertegel. 

• Bostadshus och eventuella ekonomibyggnader 
och öppna odlings- eller betesmarker utgör 
en enhet vars samband behöver bevaras och 
värnas.

• Bebyggelsen är i regel uppförd på impediment 
i landskapet.

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata 
byggnadens värden, oberoende av husens 
ålder. Varsamhet är ett förhållningssätt 
där ändringar utgår ifrån den befintliga 
byggnaden och dess värden och kvaliteter. 
Mer konkret handlar varsamhet om 
hänsyn, exempelvis om anpassning 
av byggnadsmaterial, takutformning, 
färgsättning, form och byggnadens samspel 
med omgivningen.

Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad, 
ombyggnad och andra ändringar, interiört 
som exteriört oberoende om åtgärden är 
lovpliktig eller inte.

Äldre timmerbygnad bevarad i villakvarter från 1960-talet. Lillsjögården finns kvar som villa.
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Känslighet och potential

Den agrara bebyggelsen har stor potential att 
synliggöra och berätta om Kungsängens äldre 
historia. I de fall det fortfarande finns en koppling 
mellan byggnaderna med agrart ursprung till 
öppna jordbruksmarker i närområdet är det av 
stor vikt att detta samband inte bryts. De bedöms 
också känslig för icke varsamma ombyggnationer 
och renoveringar i form av till exempel 
fönsterbyte eller kraftiga tilläggsisoleringar. 
Dessa åtgärder riskerar att försvåra läsbarheten 
av byggnadernas ursprungliga sammanhang och 
gestaltning, vilket kan sänka det kulturhistoriska 
värdet. 

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett 
kulturhistoriskt värde av stort allmänt 
intresse är särskilt värdefulla. De 
särskilt värdefulla byggnaderna och 
bebyggelseområdena skyddas genom Plan- 
och bygglagens förvanskningsförbud 8 kap 
13 §. Förvanskningsförbudet innebär inte ett 
förbud mot förändring. Förbudet skyddar 
snarare de egenskaper och karaktärsdrag 
som gör bebyggelsen värdefull. En 
förvanskning uppstår när en byggnads 
karaktärsdrag eller egenskaper som ligger 
till grund för byggnadens eller områdets 
kulturvärden skadas. För att kunna 
efterfölja förvanskningsförbudet krävs goda 
kunskaper om byggnadernas värdebärande 
karaktärsdrag och egenskaper. Vid ändring 
av särskilt värdefulla byggnader bör oftast 
sakkunnig kulturvärden medverka.

Enkla råd

• Bebyggelsen ska så långt som möjligt 
bevaras, särskilt ursprungliga 
byggnadsdelar

• Närliggande öppen mark bör inte bebyggas
• Kommunen bör underlätta för att en 

ny lämplig verksamhet kan inrymmas i 
byggnaderna

• Vid planläggning och ändring ska 
byggnaderna skyddas från förvanskning 
och ovarsamma åtgärder

• Antikvariska underlag bör krävas i 
samband med ändring

Hembygdsgården består av en mangårdsbyggnad som står på ursprunglig plats. Den östra 
flygeln är ett soldattorp från Frölunda gård och den västra är en ekonomibyggnad från Stäket 
med stall och loge, ditflyttade under 1940-talet.
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Huvudbyggnad vid det som idag kallas Urfjäll. Byggnaden omges idag helt av villamatta. Framför huvudbyggnaden finns en liten bit av allén kvar.
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KUNGSÄNGENS VILLASTAD
- Karaktärsområde

Kulturhistorisk karaktär

På  det stora impedimentet norr om Kungsängen 
centrum har en villastad vuxit fram. Bebyggelsen 
är från 1950-talets slut och framåt. De flesta husen 
har uppförts under 1960-talet och 1970-talets  
början. Vägnätet är slingrande och organiskt.  
Tomterna är kuperade och byggnaderna är 
placerade med stor hänsyn till den naturliga 
topografin. Barrskogen som tidigare täckte 
marken gör sig påmind på de flesta av tomterna. 
Flera stråk och områden av naturmark är också 
sparad mellan kvarteren. 

Under 1960-talet utvecklades småhusbyggandet 
i hela Sverige. Rationaliteten inom 
flerbostadsbyggandet hade tagit fart under slutet 
av 1950-talet och de erfarenheter och tekniska 
landvinningar som gjorts tidigare användes 
även för småhusbyggandet. Under 1960-talet 
började villor i större omfattning uppföras som 
grupphusområden helt byggda av byggbolag. 
Konceptet att köpa ett nyckelfärdigt hus hade 
skapats och villorna byggdes oftast prefabricerat 
med färdiga byggelement som monterades ihop 
på plats. 

o
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Inom miljonprogrammets ramar, 1965-1975, 
uppfördes en tredjedel av de nya bostäderna i 
just småhus och grupphusbebyggelse och utgör 
därför den största delen av vår bostadsstock i 
villabebyggelse. I mitten av 1970-talet uppfördes 
mer än 40 000 villor per år. Husen blev större, 
och till skillnad från egnahemsrörelsens relativt 
enkla småhus blev villorna rymliga och bekväma, 
anpassade för den växande medelklassen. 
Parallellt med den mycket enhetliga 
grupphusbebyggelsen med likadana villor, 
uppfördes även individuellt utfomade  villor på 
beställning av enskilda personer.

Gestaltningen hölls enkel och rationell, men 
med stor variation mellan områdena av 
fasadmaterial, färgsättning och takformer. Dessa 
uppfördes vanligen också som prefabricerade 
byggsatser av byggbolag. Eran omfattar även ett 
stort bestånd av arkitektritad villabebyggelse 
med mycket påkostade material så som portar 
och fönster i teak och stora glasade partier. 
Efter miljonprogrammet när byggandet av 
flerbostadshus kraftigt minskade kvarstod den 
höga produktionen av villor.  Denna utveckling är 
tydligt avläsbar i Kungsängen med karaktärer av 
både typhus och mycket påkostade arkitektritade 
villor. 

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata 
byggnadens värden, oberoende av husens 
ålder. Varsamhet är ett förhållningssätt 
där ändringar utgår ifrån den befintliga 
byggnaden och dess värden och kvaliteter. 
Mer konkret handlar varsamhet om 
hänsyn, exempelvis om anpassning 
av byggnadsmaterial, takutformning, 
färgsättning, form och byggnadens samspel 
med omgivningen.

Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad, 
ombyggnad och andra ändringar, interiört 
som exteriört oberoende om åtgärden är 
lovpliktig eller inte.

Mycket välbevarad funkisvilla på Bergvägen. Välbevarad funkisvilla på Rankhusvägen
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Känslighet och potential

Modernismens villabebyggelse har en varierad 
känslighet. Bebyggelsen i villaområden har 
oftast ändrats i varierande omfattning där 
renoveringar och tillbyggnader präglar vissa 
kvarter samt där andra kvarter har genomgått 
färre förändringar. Kvarter som är välbevarade är 
känsliga för åtgärder som påverkar möjligheten 
att se området som välbevarat. Områden med 
en sammanhängande gestaltning är känsligare 
för tillägg och åtgärder med en mer varierande 
gestaltning. I områden med individuellt 
utformade byggnader finns potential för tillägg, 
förutsatt att de följer samma höga arkitektoniska 
kvalitet och underordnar sig eller ansluter till 
kulturmiljöns bebyggelse.

Enkla råd

• Mindre åtgärder som fasadändringar kan 
innebära stor påverkan på ett helt kvarter. 
Detta ska beaktas innan ändring.

• Tillägg bör följa kringliggande bebyggelse i 
fråga om volym och gestaltningsreferenser

• Tillgång till grönska och direkta visuella 
samband samt lummiga grönytor bör inte 
skadas

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett 
kulturhistoriskt värde av stort allmänt 
intresse är särskilt värdefulla. De 
särskilt värdefulla byggnaderna och 
bebyggelseområdena skyddas genom Plan- 
och bygglagens förvanskningsförbud 8 kap 
13 §. Förvanskningsförbudet innebär inte ett 
förbud mot förändring. Förbudet skyddar 
snarare de egenskaper och karaktärsdrag 
som gör bebyggelsen värdefull. En 
förvanskning uppstår när en byggnads 
karaktärsdrag eller egenskaper som ligger 
till grund för byggnadens eller områdets 
kulturvärden skadas. För att kunna 
efterfölja förvanskningsförbudet krävs goda 
kunskaper om byggnadernas värdebärande 
karaktärsdrag och egenskaper. Vid ändring 
av särskilt värdefulla byggnader bör oftast 
sakkunnig kulturvärden medverka.

Karaktärer att värna

• Samlade och enhetligt planerad 
småhusbebyggelse, friliggande villor och 
kedjehus från tiden 1950-1980

• Relativt små fastigheter
• Vissa områden har en upprepande 

arkitektonisk utformning vad gäller placering, 
volym, materialval och färgsättning och andra 
områden en större variation i gestaltning och 
uttryck

• Liten och öppen förgårdsmark som skärmas av 
med låg häck eller staket.

• Närhet till gröna rekreationsområden

Fastigheten Ekhammar 4:209 ritades 1960 och har kvar mycket av sin ursprungkaraktär

Bild sida 23: Tegelvilla på Skyttens väg 71 i 
vinterskrud.
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Grupphus kring Rankhusvägen
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande
 
De gula tegelvillorna längs Rakhusvägen och i 
kvarter vid Ängsvägen ligger prydligt på rad. 
Byggnaderna är små och regelbundet utformade. 
Tomterna är små och plana, bebyggelsen utlagd 
på tidigare åkermark. I slänten längs med 
Ekhammarsvägen ligger en rad kedjehus med 
fasader och sadeltak i rött tegel. Gavelsidorna är 
vända mot vägen. Kedjehusen uppfördes 1957 
som det första gruppbyggnadsprojektet i denna 
del av Kungsängen. Byggnaderna är regelbundet 
utformade med tidstypiskt formspråk. Detta 
är karaktäristisk för 1960-talets etableringar 
som uppfördes av byggbolag för att säljas till 
privatpersoner. De allra flesta av dem har en 
mycket välbevarad karaktär som tydligt berättar 
om sin tids bostads- och stadsplaneringsideal. 
Sammantaget bedöms bebyggelsen i området ha 
ett högt kulturhistoriskt värde, vilket motsvarar 
ett särskilt värdefullt bebyggelseområde i plan- 
och bygglagens mening. 

Känslighet och potential
 
Bebyggelsen i detta område är känslig för 
att enskilda byggnader skulle bryta det 
homogena byggnadsmönstret. Utbyggnader 
och fasadändringar, byte av material eller kulör 
skulle påverka helhetsintrycket och läsbarheten 
av byggnaderna som sammanhörande grupp. 
Området är av samma anledning känsligt 
för tillägg som nybyggnation. Denna typ av 
åtgärd skulle sänka läsbarheten och sänka det 
kulturhistoriska värdet. Bostadsområdet är anlagt 
med närhet till grönytor och rekreationsområden, 
enligt sin tids ideal. Det är därför viktigt att 
bibehålla denna koppling och inte bygga igen 
naturmarken. 

Brupphus i gult tegel på Ängsvägen. Grupphusen ligger på rad med välklippta häckar.
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

• Samlade och enhetligt planerad 
småhusbebyggelse som utgörs av rytmiskt 
placerade friliggande villor samt kedjehus som 
sammanbyggts med garage.

• Husen har upprepande prydlig arkitektonisk 
utformning. Där placering, volym, materialval 
och färgsättning är homogen. 

• Små fastigheter med direkta funktionella 
och/eller visuella kopplingar till park- och 
grönområden.

Enkla råd

• Byte eller ändring av byggnadsdelar 
bör endast utföras med stor försiktighet 
och omsorg om den sammanhållna 
gestaltningen.

• Större exteriöra ändringar som 
tilläggsisolering eller tillbyggnad i fasad mot 
allmän plats ska undvikas.

• Bebyggelsens skala/höjd kan inte påverkas 
utan att miljön skadas.

• Vid planläggning och ändring ska 
byggnaderna skyddas från förvanskning och 
ovarsamma åtgärder.

• Antikvariska underlag bör krävas i samband 
med ändring.

Kedjehusen på Ekhammarsvägen.
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Arkitektritade villor
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande

Kring 1960-talet producerades det väldigt många 
typ- och kataloghus, men eran omfattar även ett 
stort bestånd av arkitektritad villabebyggelse 
med mycket påkostade material så som portar 
och fönster i teak och stora glasade partier. 
Villorna var i regel detaljerat uttänkta till form 
och funktion och ett vanligt karaktärsdrag var 
att anpassa byggnaden efter topografin genom 
att förlägga olika rum i något olika höjd med ett 
eller två trappsteg emellan. Tak i kopparplåt, ofta 
platta, var heller inte ovanligt. 

I norra delen av Kungsängens villastad, längs 
Bergencrantz väg och Skyttens väg finns en 
samling mycket påkostade arkitektritade 
villor tillkomna kring skiftet 1960-1970-tal. 
Flera av villorna är ritade av en och samma 
arkitekt, S. Brechensbauer, kringskiftet 1959-
1960. Gemensamt för villorna är att de alla har 
anpassats mycket hänsynsfullt till tomternas 
topografi. Tomterna är ganska stora och lummiga 
med uppvuxna barr- och lövträd som komplement 
till arkitekturen. Fasaderna är av mexitegel, 
lertegel eller puts. Flera av taken är platta med 
detaljer av kopparplåt.

Villorna är representativa för den typen av 
lite lyxigare villaarkitektur som under denna 
period uppfördes även på de minsta orterna. 
Bebyggelsen är mycket välbevarad och har höga 
arkitektoniska kvaliteter. Sammantaget bedöms 
bebyggelsen i området ha ett högt kulturhistoriskt 
värde, vilket motsvarar ett särskilt värdefullt 
bebyggelseområde i plan- och bygglagens mening. 

Arkitektritad villa med generös pergola till uteplatsen och lummig trädgård.

Ritningar till fastigheten Ekhammar 4:110 från 1959. 
Upplands- Bro kommun bygglovsarkiv.
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

• Samlad bebyggelse, individuellt utformade 
enbostadshus med ett tydligt gemensamt 
formspråk. 

• Omsorgsfullt utformade byggnadsdetaljer i 
påkostade material som teak och kopparplåt. 

• En till en och en halv våning, platt eller myck-
et flackt tak är vanligt förekommande.

• Fasader i puts, tegel eller mexisten, ofta i kom-
bination. 

• Stora trädgårdar, ofta ganska kuperade med 
närhet till naturmark, vilka avgränsas mot 
gatan av låga stödmurar och små häckar.

Känslighet och potential 
 
Villorna som grupp bedöms känsliga för moderna 
tillägg i form av ny bebyggelse som skulle bryta 
den homogena och tidstypiska arkitekturstilen, 
inom och nära intill området. Gaturummet 
bedöms känsligt för borttagande av tidstypiska 
låga murar, staket och den lummiga grönska 
som kantar det idag. Villorna bedöms känsliga 
för förändring i sin helhet så som ombyggnation 
och tillbyggnader i form av material eller 
kulörbyte, byggande av altaner eller fönsterbyte. 
Trädgårdarna är känsliga för ändringar som 
minskar grönskan, exempelvis stora hårdgjorda 
ytor eller kompletterande byggnader. De 
uppvuxna träden bör ses som en del av områdets 
sammantagna gestaltning och är därmed mycket 
känsliga för fällning.

Enkla råd

• Byte eller ändring av byggnadsdelar bör 
endast utföras med omsorg om kvalitet och 
hög detaljeringsgrad.

• Större exteriöra ändringar som 
tilläggsisolering eller tillbyggnad i fasad 
mot allmän plats ska undvikas.

• Träd bör inte fällas.
• Vid planläggning och ändring ska 

byggnaderna skyddas från förvanskning 
och ovarsamma åtgärder.

• Antikvariska underlag bör krävas i 
samband med ändring.

Välbevarad villa med generös trädgård på Skyttens väg. Mexitegel var ett mycket populärt fasadmaterial under 190-talets andra hälft.
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Kataloghus längs Östervägen
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande

Längs Östervägen ligger ett antal villor med 
välbevarad utformning från omkring 1960-talet. 
Vägen slingrar sig ner i en backe mot Kungsängen 
centrum. Villorna är individuellt utformade och 
följer topografin på ett smidigt sätt. Tomterna är 
relativt stora med förgårdsmark och uppvuxna 
fruktträd. Villorna är uppförda i en till två 
våningar, och de flesta av dem har fasader i gult 
eller rött tegel.

Bebyggelsen representerar kataloghusbyggandet 
som skedde på privat initiativ i syfte att bo med 
sin egen familj i huset. Byggnaderna är mycket 
välbevarade och visar tydligt på ett mellanskikt 
av bebyggelse i efterkrigstiden, individuellt men 
enkelt utformade villor.Kataloghus på Östervägen med formklippt 

häck och fruktträd i trädgården.

Östervägen 86
Kataloghus på Östervägen 69 med tidstypisk förskjut-
ning  av byggnadskropp och taknock i sadeltaket. 
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag 

• Samlad bebyggelse, individuellt utformade en-
bostadshus men med ett gemensamt uttryck i 
fasadmaterial, takform och volymverkan.

• Omsorgsfullt utformade byggnadsdetaljer i 
påkostade material som teak och kopparplåt. 

• En till två våningar med sadeltak.
• Fasader främst i tegel. Puts eller panel före-

kommer.

Känslighet och potential
 
Bebyggelseområdet bedöms vara känsligt för 
förändringar i form av fasadändringar och 
tillbyggnader av villorna. I intilliggande kvarter 
kan ses exempel på detta vilket har förvanskat 
läsbarheten av denna bebyggelses ursprungliga 
gestaltning. Karaktären i området bedöms 
också känsligt för avstyckning av tomter för 
nybyggnation. 

Enkla råd

• Byte eller ändring av byggnadsdelar 
bör endast utföras med stor försiktighet 
och omsorg om den sammanhållna 
gestaltningen.

• Större exteriöra ändringar som 
tilläggsisolering eller tillbyggnad i fasad 
mot allmän plats bör undvikas.

• Bebyggelsens skala/höjd kan inte påverkas 
utan att miljön skadas. 

• Vid planläggning och ändring ska 
byggnaderna skyddas från förvanskning 
och ovarsamma åtgärder.

• Antikvariska underlag bör krävas i 
samband med ändring.

Välbevarad mindre villa sammanbyggd med garage på Östervägen.Välbevarad villa i gult tegel på Östervägen.
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TIBBLE
- Särskilt värdefullt område 

Motiv till bevarande
 
Bostadsområdet Tibble är uppfört på tidigare 
jordbruksmark tillhörande Tibble gård. Marken 
exproprierades under 1960-talet i samband med 
det så kallade miljonprogrammet. Detaljplanen 
för det nya området antogs och färdigställande 
skedde strax efter år 1970. 

Bostadsområdet består av centrum, flerbostadshus 
utplacerade i en stor parkmiljö, ett område med 
radhus samt ett område med mindre villor. 
Samtlig bebyggelse har fasad i vit kalksandsten, så 
kallat mexitegel. Gatorna är samtliga namngivna 
efter olika bär. Den stora sammanhängande 
parkmiljön består omväxlande av öppna gräsytor 
med enstaka grupper av uppvuxna träd, planerade 
alléer och barrskogsmark på impedimenten i 
landskapet. Parken ansluter på ett mjukt och 
naturligt sätt till det stora grönstråket som löper 
i nord-sydlig riktning genom hela Kungsängen. 
I närheten ligger även Ekensbergsskolan. Väster 
om Granhammarsvägen ligger Tibble gårds 
huvudbyggnad med ett par ekonomibyggnader 
bevarade, vilket påminner om platsens tidigare 
historia. Granhammarsvägen utgör en halv 
kringled varifrån mindre, så kallade scaft-
vägar, leder till parkeringsplatser och garage 
i bostadsområdets utkanter. Bebyggelsen och 
parkmiljön är mycket välbevarad och av hög 
gestaltningsmässig kvalitet. 

o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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Känslighet och potential

Bostadsområdet som helhet bedöms känsligt 
för moderna tillägg och förtätning i form av ny 
bebyggelse, vilken skulle bryta den homogena 
och tidstypiska arkitekturstilen inom området. 
Gaturummet bedöms känsligt för borttagande 
av den lummiga grönska som det utgör idag. 
Bebyggelsen bedöms känslig för ändring i sin 
helhet så som ombyggnation och tillbyggnader, 
byte av material, kulörbyte eller byggande av till 
exempel altaner. Detta gäller både flerfamiljshus 
såväl som villor och radhus. Viss potential finns 
för försiktiga och välanpassade tillägg, förutsatt 
att de görs med stor omsorg och respekt om den 
ursprungliga och tydliga planeringsidén.

Fönstren har blivit inplåtade, men tack vare 
gemensam förvaltning har bebyggelsen en 
fortsatt gemensam och väl sammanhållen 
gestaltning. Det gemensamma fasadmaterialet 
bidrar till en särskilt lättillgänglig läsbarhet 
av området som en helhet. Något som inte 
alltid är självklart i miljonprogramsområden 
med typseparerad bebyggelse. Många 
av bostadsområden tillkommna under 
miljonprogrammets tid är förändrade, 
renoverade och svåra att uppleva i sitt historiska 
sammanhang. Tibble har dock förvaltats väl 
och utgör i dag ett av de mer välbevarade 
exemplen i regionen. Tibble uppvisar samtliga 
bärande karaktärsdrag för ett miljonprogram 
och utgör en välbevarad helhetsmiljö med 
hög läsbarhet. Sammantaget bedöms Tibble 
utgöra vad som motsvarar ett särskilt värdefullt 
bebyggelseområde i plan- och bygglagens mening. 

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata 
byggnadens värden, oberoende av husens 
ålder. Varsamhet är ett förhållningssätt 
där ändringar utgår ifrån den befintliga 
byggnaden och dess värden och kvaliteter. 
Mer konkret handlar varsamhet om 
hänsyn, exempelvis om anpassning 
av byggnadsmaterial, takutformning, 
färgsättning, form och byggnadens samspel 
med omgivningen.

Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad, 
ombyggnad och andra ändringar, interiört 
som exteriört oberoende om åtgärden är 
lovpliktig eller inte.

Lummiga innergårdar mellan flerbostadshusen. Den stora parken är vad som sammanbinder bostadsområdet och utgör stadsrummet.
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

• Väl tilltagna grönytor.
• Utpräglad trafikseparering utan 

genomfartstrafik.
• Enhetliga ljusa fasader i mexisten
• Indragna balkonger.
• Platta tak.
• Enhetlig skala om tre våningar.
• Tydliga visuella samband mellan 

flerbostadshusen och enbostadshusen och 
även tydlig sammanhållen gestaltning i fråga 
om fasadmaterial.

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett 
kulturhistoriskt värde av stort allmänt 
intresse är särskilt värdefulla. De 
särskilt värdefulla byggnaderna och 
bebyggelseområdena skyddas genom Plan- 
och bygglagens förvanskningsförbud 8 kap 
13 §. Förvanskningsförbudet innebär inte ett 
förbud mot förändring. Förbudet skyddar 
snarare de egenskaper och karaktärsdrag 
som gör bebyggelsen värdefull. En 
förvanskning uppstår när en byggnads 
karaktärsdrag eller egenskaper som ligger 
till grund för byggnadens eller områdets 
kulturvärden skadas. För att kunna 
efterfölja förvanskningsförbudet krävs goda 
kunskaper om byggnadernas värdebärande 
karaktärsdrag och egenskaper. Vid ändring 
av särskilt värdefulla byggnader bör oftast 
sakkunnig kulturvärden medverka.Rader av planterad oxel ger riktning och hanterar över-

gången till parkeringsytan där biltrafiken tar vid.

Björkar som idag vuxit sig stora och ger parken en lummig 
karaktär.

Småblommiga rosor var populärt under 1960- och 70-talet.

Den röda klätterväxten kompletterar den vita mexiväggen.
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Enkla råd

• Vid kompletteringar och ändringar bör 
trafiksepareringen värnas och bevaras.

• Bevarade byggnadsdelar bör bevaras och 
underhållas och tillbyggnad undvikas.

• Kompletteringar ska göras med stor respekt 
för den sammanhållna gestaltningen, främst i 
fråga om skala och ljusa fasadmaterial.

• Grönytor och parker bör inte bebyggas utan 
bör vidareutvecklas för närrekreation och som  
mötesplatser.

• Vid planläggning och ändring ska 
byggnaderna skyddas från förvanskning och 
ovarsamma åtgärder.

• Antikvariska underlag bör krävas i samband 
med ändring.

Parken är tänkt att erbjuda boende en trevlig miljö med naturen runt husknuten.
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MODERN BOSTADSPLANERING
- Faktaruta Miljonprogrammet

Under efterkrigstiden ses generellt en kraftig 
utveckling av stadsbyggnadsidéerna i Sverige 
och världen. De nya stadsdelarna uppfördes 
med människan som kollektiv i centrum, bra 
bostäder, god service och enkel tillgång till 
kultur, rekreation och motion. De svenska stads-
byggnadsprojekten under 1950-talet fick stor 
internationell uppmärksamhet och hyllades 
som innovativa. 

De nya stadsdelarna skulle planeras för att 
skapa gemenskap och hemkänsla. De boende 
skulle ha goda möjligheter till att umgås och 
lära känna människor i sitt närområde. I den 
tidiga efterkrigstiden skedde stora investeringar 
i bostadsbyggandet över hela landet och ett 
helt nytt planeringsideal präglade de nya 
områdena. Bilismen ökade och personbilarna 
blev vanligare hos familjerna. Trafiksituationen 
blev ohållbar då infrastrukturen inte var 
uppbyggd för att hantera bilar, vilket 
resulterade i ett stort antal trafikolyckor. 
Under 1950- och 60-talet växte en debatt om 
trafiksäkerhet fram, där bilen var framtiden och 
man förutsåg en kraftig ökning av bilar.

Trafiksystemen behövde självklart anpassas till 
massbilismen och i nya stadsbyggnadsprojekt 
kunde man bygga och planera så att människor 
och bilar säkert skulle vara åtskilda från 
varandra. Genom att trafiken leddes bort 
från gatorna mellan husen bereddes mer 
plats för grönytor och lekplatser. Vanligen 
lades stor omsorg på landskaps-, park- och 
gårdsarkitekturen för att skapa den goda och 
moderna staden där människor skulle trivas. 
Motion var en samhällsangelägenhet och i 
rekordårens miljöer återfinns nästan alltid 
idrottsplatser och närhet till motionsspår i det 
gröna.

Det som kallas miljonprogrammet kan enkelt 
förklaras genom att det under 1960-talet togs 
beslut om att det i Sverige skulle produceras en 
miljon bostäder mellan åren 1965-1975. Beslutet 
grundar sig i den akuta bostadsbrist som rådde 
i landet med trångboddhet och dåliga sanitära 
omständigheter som följd.

Modernismens nya stadsdelar präglas av en 
enhetlighet där stadsdelarna är noggrant 
planerade för människor. Detta ses genom en 
konsekvent trafikseparering och inplanerad 
service. Byggnadernas storlek och gestaltning 
varierar mellan olika områden men är inom 
områdena sammanhållna. Den typiska 
organisationen är ett centralt beläget centrum 
dit också en typ av huvudgata leder. Närmast 
centrum står de högsta skivhusen. Här kan också 
ligga skola och annan offentlig service. I det 
omkringliggande grönområdet är något lägre 
flerfamiljshus utlagda i ett strukturerat mönster. 
Ytterligare längre bort kommer radhus och 
sedan villor. Den sparade naturmarken kan se 
ut som en slump, men är noggrant utvald med 
planerad park och bebyggelse runt omkring. 
Gestaltningen är enkel med få dekorationer 
och istället utgör materialval och repetition 
byggnadernas utsmyckning. Grönska och parker 
är bärande, där byggnaderna är placerade 
i grönområden istället för invid en gata. 
Grönytorna var platsen där människor skulle 
mötas, parken utgjorde själva stadsrummet och 
oftast finns närhet till större grönområden. 
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Modernismens grundtankar – några 
exempel
Grundförutsättningarna för 1960-talets arkitektur 
formulerades redan i början av 1900-talet i ett 
antal tankar och skrifter som kom att påverka 
hur arkitekturen och stadsplaneringen senare 
gestaltades över hela världen. För att nämna några 
är Louis Sullivans devis ”Form follows function” 
(1896) och Adolf Loos’ Ornament och brott (1908-
1910) väl citerade källor i strävan efter den rena, 
enkla formen (liksom senare Mies van der Rohes 
”Less is more”). I Le Corbusiers Mot en ny arkitektur 
(Vers une architecture, 1923) framhålls hur ny 
teknologi och nya material kan möjliggöra den nya 
arkitekturen. Le Corbusier lanserade också tanken 
om att ”Bostaden är en maskin att bo i”.

I International Style (1932) av Philip Johnson 
och Henry-Russell Hitchcock, framfördes 
modernismens grundläggande samband mellan 
estetik samt betong- och stålkonstruktionernas 
naturliga och underliggande rytm. Det bör påpekas 
att innehållet i dessa betydelsefulla skrifter inte 
hade särskilt mycket med de kända arkitekternas 
egna verk att göra. Den arkitekturen var i stor 
utsträckning hantverksmässigt utförd, där 
den nya betong- och ståltekniken snarare var 
estetiska element än delar av en konstruktion. 
Således murades den tidiga modernismens ikoner 
mestadels i tegel, men i syfte att se ut som om de 
vore betongkonstruktioner. Teorin och skrifterna 
kom dock att få egna vingar och efterhand kom de 
att sättas i samband med 1900-talets framgångsrika 
teknologiska landvinningar.

Några drag i modernismens estetik:

• Enhetlighet i den övergripande skalan – ett 
”ovanifrånperspektiv”.

• Stora markytor mellan byggnader eller be-
byggelseområden som är mer eller mindre 
”gröna”.

• Enkla material i gestaltning.
• Bilen var framtiden och arkitekturen skulle 

uppfattas i farten – som en form av skulptur 
i landskapet.

• Teknologin används (om möjligt) som 
estetik och byggnadstekniken skulle gärna 
vara synlig i arkitekturen.

• Strama, kubiska och enkla volymer som 
möter marken direkt.

• Rytmiskt komponerade fasader, utan vari-
ation och avbrott.

• Speciell arkitektonisk utformning av 
funktionella byggnadsdelar, såsom 
balkonger eller trapphus.

• Standardiserad uppdelning av fönster med 
rationell vädringslucka.

• Platta eller svagt sluttande tak.
• Rationella och hållbara tak- och 

fasadmaterial såsom tegel, men även puts 
och betong. 
 

Moderna bostadshus uppförs i Kungsängen. Foto: Upplands-Bros bildwebb.
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GRÖNSTRÅKET KUNGSÄNGEN
- Karaktärsområde

Kulturhistorisk karaktär

Väster om Kungsängens centrum breder en 
långsmal dalgång ut sig. Den utgjorde en gång 
en vik av Mälaren och på impedimenten kring 
den har hittats lämningar från förhistorisk 
tid. Den gamla sjöbottnen har gett goda 
förutsättningar för odling och marken har under 
flera århundraden använts som jordbruksmark. 
Detta område var Kungsängen, kronans vall, som 
skulle slås och skickas som hö till hovstallet. Där 
av det tagna namnet Kungsängen för samhället. 
Igenom landskapet löpte den gamla landsvägen 
som var en av de första statligt subventionerade 
landsvägarna i landet. 

Idag utgör området ett stort grönstråk som 
löper genom Kungsängen. Området är kantat 
av bostadsbebyggelse. I den södra delen ligger 
Ekhammarskolan med stora öppna idrottsplaner 
och i norr breder gräsplaner med ytterligare 
idrottsplats ut sig. Centralt i landskapsrummet 
ligger Kungsängens kyrka samt rester av 
Ekhammars gård. Det öppna stråket berättar om 
Kungsängens och platsens tidigare historia och 
användning och är därmed viktig för att det ska gå 
att förstå hela Kungsängens tillkomst och kontext.

o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 11. 28
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Känslighet och potential 
 
Området erbjuder god potential för rekreation och 
idrottsområde vilket det också utnyttjas till idag. 
Delar av området har potential till upprustning, 
där hårdgjorda och grusade ytor förekommer för 
parkering eller mindre upplag. Dessa kan med 
fördel ges en rekreativ funktion istället. Området 
har idag stora rekreativa kvaliteter som ett stort 
och centralt grönområde där flera olika tidslager 
och berättelser enkelt kan upplevas. Detta gör 
området känsligt för ändringar som minskar 
de rekreativa kvaliteterna så som exploatering 
för verksamheter eller större exploatering av 
bostäder.

Karaktärer att värna

• Öppna gräsytor.
• Uppvuxna träd och alléer.
• Trädridåer och inramande grönska.
• Siktlinjer över området.
• Kyrkan och klockstapeln som landmärke.

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata 
byggnadens värden, oberoende av husens 
ålder. Varsamhet är ett förhållningssätt 
där ändringar utgår ifrån den befintliga 
byggnaden och dess värden och kvaliteter. 
Mer konkret handlar varsamhet om 
hänsyn, exempelvis om anpassning 
av byggnadsmaterial, takutformning, 
färgsättning, form och byggnadens samspel 
med omgivningen.

Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad, 
ombyggnad och andra ändringar, interiört 
som exteriört oberoende om åtgärden är 
lovpliktig eller inte.

Arvet av odlingslandskapet är tydligt i de öppna ytorna kring kyrkan
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Enkla råd

• Områdets användning bör främst vara av 
rekreativ karaktär eller för allmänna samhälls-
funktioner.

• Trädridåer bör värnas.
• Byggrätter och bebyggelse bör placeras på ett 

sådant sätt att de inte framträder i landskapet, 
förslagsvis bakom befintliga trädridåer.

• Äldre vegetation bör bevaras, träd och alléer 
bör skyddas.

• Öppna siktlinjer bör värnas.
• Installationer och stängsel bör utformas på ett 

sådant sätt att de inte framträder tydligt.

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett 
kulturhistoriskt värde av stort allmänt 
intresse är särskilt värdefulla. De 
särskilt värdefulla byggnaderna och 
bebyggelseområdena skyddas genom Plan- 
och bygglagens förvanskningsförbud 8 kap 
13 §. Förvanskningsförbudet innebär inte ett 
förbud mot förändring. Förbudet skyddar 
snarare de egenskaper och karaktärsdrag 
som gör bebyggelsen värdefull. En 
förvanskning uppstår när en byggnads 
karaktärsdrag eller egenskaper som ligger 
till grund för byggnadens eller områdets 
kulturvärden skadas. För att kunna 
efterfölja förvanskningsförbudet krävs goda 
kunskaper om byggnadernas värdebärande 
karaktärsdrag och egenskaper. Vid ändring 
av särskilt värdefulla byggnader bör oftast 
sakkunnig kulturvärden medverka.

Trädallé förbi 
hembygdsgården 
mot kyrkan.
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Sockencentrum
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande

Kungsängens kyrka uppfördes under tidigt 1200-
tal och har under århundradena kompletterats till 
den byggnad vi ser idag. Den låg en gång utmed 
huvudvägen till Stockholm och representerade 
en väldigt viktig institution i lokalsamhället. 
Runt kyrkan låg prästgård, klockargård och 
skolbyggnad som sockencentrum. Dessa är 
idag rivna. Klockstapel från 1600-talet står 
strax väster om kyrkan. Hembygdsgården med 
välbevarade låga timmerbyggnader står sydöst 
om kyrkobyggnaden. Under 1970-talet uppfördes 
ett kapell i modernistisk stil och kyrkogården 
utökades ungefär samtidigt. År 1967 bytte 
Stockholms-Näs socken namn till Kungsängen. 
Under senare 1900-tal har nytt församlingshem 
uppförts. Kyrkan utgör ett kyrkligt kulturminne 
och är skyddad enligt Kulturmiljölagen. 

Miljön utgör en processkontext som visar 
på samhällets utveckling. Kyrkomiljön med 
kyrkobyggnad, kapell, kyrkogård, klockstapel  
och hembygdsgård bildar en helhetsmiljö med 
mycket höga kulturhistoriska värden. Företeelsen 
församlingshem hör till denna berättelse 
men själva byggnaden i sig saknar betydande 
kulturhistoriska värden. Kyrkomiljön ligger därtill 
fortsatt i ett öppet flackt landskap som den alltid 
gjort, vilket bidrar till en hög läsbarhet av den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön. 

o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 11. 28

0 0.2 0.40.1
km

Karta

Kyrkan har idag en välbevarad fasad åt söder men har 
byggts till mot norr.

Flygbild över det gamla sockencentrumet från 1960-talet. Här syns 
kyrkskolan intill hembygdsgården och klockargården som idag är 
riven, söder om kyrkan. Norr om kyrkan syns Ekhammars gård och 
i öster kryper med moderna villabebyggelsen fram. 
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

• Omgivning av öppet landskap som den varit 
sedan 1200-talet. 

• Klockstapel från 1600-talet med välbevarad 
exteriör från 1700-talet.

• Låga omgivande byggnader tillåter kyrkan att 
ta plats vilket visar dess historiska betydelse. 

Känslighet och potential

Området kring kyrkan bedöms som mycket 
känsligt då det är en så pass viktig historisk plats 
för hela socknen. Viss potential för nybyggnad 
och ombyggnad för kyrkans funktion finns 
under förutsättning att detta sker med största 
hänsyn till kyrkomiljöns kulturhistoriska 
värde. Sådan bebyggelse behöver underordnas 
kyrkobyggnaden till både höjd och storlek. Det 
öppna gräsbevuxna landskapet kring kyrkan 
bedöms känsligt för exploatering då detta skulle 
bryta kopplingen kyrkomiljön haft till landskapet 
under århundraden. 

Enkla råd

• Den äldre bebyggelsen ska bevaras.
• Kringliggande öppen mark kan inte be-

byggas utan att miljön skadas.
• Alléer ska bevars och skyddas.
• Vid planläggning och ändring ska 

byggnaderna skyddas från förvanskning 
och ovarsamma åtgärder.

• Antikvariska underlag bör krävas i 
samband med ändring.

Hembygdsgården sammanställdes på 1940-talet.

Trädallé in mot kyrka och sockencentrum.
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Ekhammarskolan
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande

Ekhammarskolan ligger på den plats som 
Stockholms Näs prästgård en gång låg. Det 
är ingen slump att det moderna samhället 
Kungsängen anlade en kommunal skola här. 
Sockencentrum intill kyrka har alltid varit 
den traditionella platsen för skola vilket 
Ekhammarskolan byggde vidare på. Den äldsta 
av de byggnader som utgör skolan idag är 
uppförd omkring år 1951. Anläggningen har 
sedan kompletterats under 1960-talet. Skolan 
består av flertalet byggnader om en till två 
våningar med fasader i gult tegel. Till miljön 
hör även en vaktmästarbostad i form av en 
mindre villa, även den i gult tegel, och enkel 
att läsa in i helhetsmiljön. Skolan är ritad av 
stadsarkitekt Hans Matell och Anders Nordströms 
arkitektkontor i Uppsala. Till skolmiljön hör även 
en huvudbyggnad med interiör väggfast konst 
i tegelvägarna och aula. Flera generationers 
idrottshallar, stora idrottsplaner, offentlig konst 
på skolgården och kulturskolans byggnad, idag 
iklädd blå puts.

Skolmiljön som helhet har tydliga arkitektoniska 
kvaliteter och är mycket omsorgsfullt utformad 
i sitt ursprungliga skick med välbevarad 
exteriör. Relevansen sett ur ett lokalt perspektiv 
är hög då den i Kungsängen är den enda i 
sitt slag. Skolmiljön i sin helhet har ett högt 
kulturhistoriskt värde, motsvarande en särskilt 
värdefull bebyggelsemiljö i plan- och bygglagens 
mening. 

o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 11. 28

0 0.45 0.90.225
km

Karta

Den äldsta skolbyggnaderna på Ekhammarskolan, uppförd på 1950-talet.

Skolans aula är välbevarad med ursprungliga ljuskronor.
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

• De låga skolbyggnader är glest placerade och 
skapar flera olika rum i skolgårdsmiljön.

• Flertalet verk av offentlig konst på såväl skol-
gården som i byggnaderna.

• Fasader i gult tegel och puts.
• Takfot i plåt.

Känslighet och potential

Skolmiljön bedöms som mycket känslig för 
rivning av enskilda byggnader och ändring så 
som tillbyggnader, fönster- eller fasadbyte på 
befintliga byggnader. Viss potential till förtätning 
genom nybyggnation för skolverksamhetens 
räkning finns förutsatt att dessa tar mycket 
stor hänsyn till befintlig karaktär gällande höjd, 
volym, material och stilspråk. 

T.H. Det stora uret på 
huvudbyggnadens 
tegelvägg är ett klassiskt 
skolattribut.

Nedan. Välgestaltade 
interiörer med stora 
ljusinsläpp och utsikt. 
Ursprungliga armaturer 
med moderna glödlampor.
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Kulturskolans byggnad har blåputsad fasad.

Aulans interiör
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Enkla råd

• Bebyggelse äldre än 1970 ska bevaras och 
underhållas.

• Tillbyggnader och kompletteringar kan 
endast utföras om de underordnar sig den 
ursprungliga arkitekturen, dess materialval 
och volymverkan.

• Skolgårdens omfattning och utformning ska 
värnas.

• Vid planläggning och ändring ska 
byggnaderna skyddas från förvanskning och 
ovarsamma åtgärder.

• Antikvariska underlag bör krävas i samband 
med ändring.

Offentlig konst på skolgården.

De äldsta skolbyggnaderna på Ekhammarskolan, uppförd och fotograferad på 1950-talet. foto: Upplands Bro kommuns bildwebb

Fasaden på skolans huvudbyggnad med matsal och aula.
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Tibble gård
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande
 
Tibble gård ligger väster om Kungsängens 
centrala delar. Kring denna gård fanns 
det historiska centrumet i bygden, jämte 
sockencentrum kring kyrkan ett stenkast österut 
längs den gamla landsvägen. 
 
På Tibble gård hölls ting i gästgivaregården 
för Bro härad Tingsrätt från år 1739 fram 
till 1800-talets slut. En flygelbyggnad till 
gästgivaregården uppfördes i detta syfte, vilken 
är den enda byggnad av gästgivaregården som 
finns kvar. Den byggdes 1909 om till privatbostad 
då gårdens funktion som centrum upphörde och 
återgick till att främst vara lantgård. Byggnaden 
utgör idag huvudbyggnad på Tibble gård, även om 
lantbruket är avvecklat.

Till miljön hörde tidigare även ett hållstall 
och postgård varifrån posten delades ut, samt 
soldattorp från sent 1700-tal. Flera byggnader 
med arbetarbostäder uppfördes kring sekelskiftet 
1900 som ”Gula villan” och ”Statarvillan”. 
Landsvägen har tack vare gårdsmiljön och 
dragningen av Enköpingsvägen bibehållit sin 
äldre karaktär av smal grusväg.

Under 1960-talets stora bostadskris 
exproprierades stora delar av Tibble 
gårds åkermark för uppförandet av 
miljonprogramsområdet Tibble. 

o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 11. 28

0 0.45 0.90.225
km

Karta

Huvudbyggnaden på Tibble gård är inte en typisk herrgårds-
byggnad. Den uppfördes som en del i den gästgivaregård som 
tidigare fanns på platsen. .

Huvudbyggnaden ligger i en park med allé som ansluter till den gamla landsvägen
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

• Äldre vägsträckning som är grusad.
• Byggnader uppförda enligt traditionellt 

mönster på stengrund, i timmer med träpanel 
och sadeltak täckt av lertegel.

• Bebyggelsen är uppförd på ett 
landskapsimpediment.

• Avsaknad av hårdgjorda ytor.

Känslighet och potential

Området är viktigt för rekreation med god 
potential för att fortsätta utgöra en historisk 
rekreativ miljö. Området som helhet är en mycket 
känslig miljö med låg potential för att ta till sig 
nya tillägg. De äldre enskilda byggnaderna är 
känsliga för förändringar som inte utförs med 
byggnadernas kulturhistoriska värden som 
förutsättning. För att läsbarheten av gårdsmiljön 
ska bibehållas är det viktigt att markerna kring 
gården bevaras obebyggda. Kompletteringar som 
omfattande fasadändringar eller tillbyggnader 
kan skada de kulturhistoriska värdena.

Enkla råd

• Den äldre bebyggelsen ska bevaras, ändringar 
bör hanteras restriktivt.

• Gamla landsvägen bör inte asfalteras.
• Tillägg bör undvikas.
• Vid planläggning och ändring ska 

byggnaderna skyddas från förvanskning och 
ovarsamma åtgärder.

• Undvik att omringa gården med 
villabebyggelse ytterligare.

• Antikvariska underlag bör krävas i samband 
med ändring.

Ladugårdsbyggnad på Tibble gård. Soldattorp i anslutning till gårdsmiljön. Bostadshus för lantarbetare och statare på gården.
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STRANDVÄGENS MEXIVILLOR
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande

Längs Strandvägen ligger tre olika grupper av 
villor med ett gemensamt formspråk. Samtliga 
villor är ritade av arkitekt Rolf Thies under år 
1967. Villorna ligger tätt ihop på båda sidor 
vägen och är elegant terrasserade längs med 
backen ner mot vattnet, vilket erbjuder varje 
hushåll en vacker utsikt över Mälaren. Stilspråket 
är modernistiskt, villorna har platt tak och 
fasader i vitaste mexitegel. Garageportarna är av 
lackat trä, liksom entrepartier och fönster. Hela 
villaetableringen är av hög arkitektonisk kvalitet 
och mycket omsorgsfullt utformade till material, 
form och placering i terrängen. Villorna väster 
om Strandvägen är uppförda om en våning och de 
öster om Strandvägen om två våningar. 

Villorna är synnerligen välgestaltade. 
Tillsammans bildar de en sammanhållen 
bebyggelsemiljö som berättar om en mycket 
påkostad och exklusiv bostadsetablering i 
Kungsängen, typisk för det sena 1960-talet. Ett 
par av villorna har blivit målade med vit färg på 
det vita mexiteglet, men trots det har villorna 
en mycket välbevarad ursprunglig karaktär. 
Byggnaderna har ett högt kulturhistoriskt värde 
och bedöms motsvara en särskilt värdefull 
bebyggelsemiljö i plan- och  bygglagens mening. 

o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 11. 28

0 0.45 0.90.225
km

Karta

Villornas utformning kopplar direkt mot parken och vattnet 
intill.

Villorna är förlagda så att samtliga har sjöutsikt
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

• Fasader i mexitegel med något mörkare fogar.
• Platta tak.
• Placeringen i slänten med terrassering ner 

mot vattnet. 
• Fönster och dörrpartier samt garageportar i 

lackat trä.
• Balkongräcken med färgade fronter.
• Visuell och funktionell kontakt med vattnet 

och öppna gräsytor.
• Tomter avgränsade mot gata med låga murar 

eller häckar.

Känslighet och potential

Villorna är känsliga för all typ av förändring. De 
är gestaltade för att ha ett helt identiskt utseende 
sett till sin grupp. De är känsliga för ytterligare 
målning med vit färg på mexiteglet, vilket har 
en stor påverkan på byggnadens ursprungliga 
genuina uttryck. Villorna är placerade i terrängen 
och formgivna med fönsterpartier på grund av 
utsikten mot vattnet. Denna koppling behöver 
bevaras och byggnaderna är därför känsliga för 
åtgärder som skulle hindra dess utsikt mot vattnet 
och kopplingen till parken på något sätt. 

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata 
byggnadens värden, oberoende av husens 
ålder. Varsamhet är ett förhållningssätt 
där ändringar utgår ifrån den befintliga 
byggnaden och dess värden och kvaliteter. 
Mer konkret handlar varsamhet om 
hänsyn, exempelvis om anpassning 
av byggnadsmaterial, takutformning, 
färgsättning, form och byggnadens samspel 
med omgivningen.

Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad, 
ombyggnad och andra ändringar, interiört 
som exteriört oberoende om åtgärden är 
lovpliktig eller inte.

Villorna hade färgglada plåtar som balkongfronter.
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Enkla råd

• Byte eller ändring av byggnadsdelar bör 
endast utföras med omsorg om kvalitet och 
hög detaljeringsgrad.

• Exteriöra ändringar och till/ombyggnader ska 
undvikas.

• Vid planläggning och ändring ska 
byggnaderna skyddas från förvanskning och 
ovarsamma åtgärder.

• Antikvariska underlag bör krävas i samband 
med ändring.

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett 
kulturhistoriskt värde av stort allmänt 
intresse är särskilt värdefulla. De 
särskilt värdefulla byggnaderna och 
bebyggelseområdena skyddas genom Plan- 
och bygglagens förvanskningsförbud 8 kap 
13 §. Förvanskningsförbudet innebär inte ett 
förbud mot förändring. Förbudet skyddar 
snarare de egenskaper och karaktärsdrag 
som gör bebyggelsen värdefull. En 
förvanskning uppstår när en byggnads 
karaktärsdrag eller egenskaper som ligger 
till grund för byggnadens eller områdets 
kulturvärden skadas. För att kunna 
efterfölja förvanskningsförbudet krävs goda 
kunskaper om byggnadernas värdebärande 
karaktärsdrag och egenskaper. Vid ändring 
av särskilt värdefulla byggnader bör oftast 
sakkunnig kulturvärden medverka.

Förgårdsmark med mindre trädgård och parkeringsplats på framsidan.
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Förgårdsmarken och intilliggande garage bildar intima trädgårdar.
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Det moderna Kungsängen 
byggdes på 1960-och 
1970-talet. Tidens stora trend 
inom husbyggande var det så 
kallade Mexiteglet, vilket är 
tydligt avläsbart i Kungsängens 
bostadsbebyggelse. 

Mexitegel eller mexisten är 
egentligen ett varumärkesnamn 
inom den svenska Yxhult 
koncernen från 1965. Stenen är 
en kalksandsten bestående av en 
blandning av sand, kalk och vatten, 
vilket skapar en lera som härdas 
genom att pressas samman och 
bränns i ugn till tusen grader. 
Typen av byggsten har producerats 
i Sverige sedan 1880-talet. Då 
var stenen formad som en slät 
tegelsten vilken fogades med 
smala fogar i fasaderna. 

Namnet mexitegel kom 
sig av charterturismen som 

hade blivit populär för många 
svenskar under 1960-talet. Man 
åkte till Sydeuropa och såg den 
ljusa fasaderna i medelhavssolen. 
”Mexi” skulle ge en exotisk koppling 
till fasadstenen och påminna om 
Medelhavet. Fasadmaterialet blev helt 
omåttligt populärt. Tack vare sin stora 
genomslagskraft under 1960-talet har 
varumärkesnamnet kommit att bli ett 
slags samlingsbegrepp för kalksandsten  
från denna period. En tydlig skillnad 
från 1880-talets sten var den skrovliga 
ytan som istället blev trendig. 

Yxhult AB producerade vid mitten av 
1970-talet sten som motsvarade 15 000 
villor per år. Det fanns flera producenter 
av liknande produkter. Yxhult bröt sin 
sandsten i gruvor 40 meter under jord 
utanför Kumla och kunde tack vare 
dessa tillgångar producera den allra 
vitaste stenen. Andra producenter 
använde dagbrott eller annan sand. 
Mexitegel, och motsvarande produkt, 

är ett praktiskt fasadmaterial, näst intill 
underhållsfritt jämfört med puts eller 
träpanel.

Under 1980-talet dog efterfrågan på 
materialet ut helt och många företag 
gick i konkurs, istället blev byggnader 
med träpanel på fasaden populära 
igen. Detta gör mexiteglet till en 
mycket tydlig tidsmarkör. Den typiska 
1960-1970-talsvillan är uppförd i en till 
två plan, ofta i suterräng. Fasaden är 
täckt med vitt mexitegel med inslag 
av brunbetsad träpanel på till exempel 
gavelröste eller intill fönsterband. 
Villorna hade balkonger, terasser eller 
uteplatser och gav sina boende en 
förnimmelse av sin chartersemester.

Källa: GP T. Thorsell 16/04 2007 

DRÖMMEN OM MEDELHAVET
Utblick
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PRÄSTHAGSVÄGEN
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande

Förutom tidens stora framtidsgarant, järnvägen, 
var trakten kring det som skulle bli Kungsängen 
kopplad till omvärlden genom ångbåtstrafik 
över Mälaren. Ångbåtarna användes främst 
för transport av jordbruksvaror men också 
för resenärer. Under 1800-talets slut blev det 
populärt i de mer bemedlade klasserna med 
så kallat sommarnöje. Det var en villa utanför 
staden i naturskönt läge precis vid vatten som 
familj och vänner reste till för veckoslut och 
sommarveckor. Strax söder om Kungsängens 
järnvägsstation ägde prästgården kuperad mark, 
som inte dög till annat än bete, vilken man under 
1910-talet delade upp i tomter och hyrde ut på 
kontrakt om 50 år. Här uppfördes sommarvillor 
med sjöutsikt över Ryssviken och närhet till både 
järnväg och ångbåtsbrygga. Ett par av villorna 
ska ha varit demonstrationsexemplar från 
Stockholmsutställningen år 1897. Det gör dem till 
kanske de första monteringsfärdiga husen i sitt 
slag. 

o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 11. 28

0 0.2 0.40.1
km

Karta

Villorna har sina framsidor vända mot sjösidan.



55

Känslighet och potential
 
Villabebyggelsen bedöms känslig för ytterligare 
fönsterbyten, tillbyggnader, byte av material 
eller andra förändringar. Detta för att bevara 
dess karaktär. Tomterna är känsliga för utplaning 
genom schaktning eller hårdgjorda ytor som 
betongsten eller asfaltering, då det bryter mot 
områdets ursprungliga karaktär. Området har god 
potential att fortsätta fungera som privatbostäder. 

Villorna är klädda i träpanel och har samtliga 
brutna sadeltak. De är fritt placerade i den branta 
och klippiga slänten ner mot vattnet och stor 
hänsyn har tagits till den befintliga terrängen. De 
flesta av dem har genomgått byte av till exempel 
takmaterial och fönster men har som grupp en väl 
bibehållen karaktär. Området representerar den 
allra tidigaste villabebyggelsen i det som skulle 
bli Kungsängen och har ett högt kulturhistoriskt 
värde motsvarande ett särskilt värdefullt 
bebyggelseområde i plan- och bygglagens mening.

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata 
byggnadens värden, oberoende av husens 
ålder. Varsamhet är ett förhållningssätt 
där ändringar utgår ifrån den befintliga 
byggnaden och dess värden och kvaliteter. 
Mer konkret handlar varsamhet om 
hänsyn, exempelvis om anpassning 
av byggnadsmaterial, takutformning, 
färgsättning, form och byggnadens samspel 
med omgivningen.

Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad, 
ombyggnad och andra ändringar, interiört 
som exteriört oberoende om åtgärden är 
lovpliktig eller inte.

Villorna ligger oregelbundet i slänten ner mot vattnet. Små bodar hör till karaktären i trädgårdarna kring villorna. 
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Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett 
kulturhistoriskt värde av stort allmänt 
intresse är särskilt värdefulla. De 
särskilt värdefulla byggnaderna och 
bebyggelseområdena skyddas genom Plan- 
och bygglagens förvanskningsförbud 8 kap 
13 §. Förvanskningsförbudet innebär inte ett 
förbud mot förändring. Förbudet skyddar 
snarare de egenskaper och karaktärsdrag 
som gör bebyggelsen värdefull. En 
förvanskning uppstår när en byggnads 
karaktärsdrag eller egenskaper som ligger 
till grund för byggnadens eller områdets 
kulturvärden skadas. För att kunna 
efterfölja förvanskningsförbudet krävs goda 
kunskaper om byggnadernas värdebärande 
karaktärsdrag och egenskaper. Vid ändring 
av särskilt värdefulla byggnader bör oftast 
sakkunnig kulturvärden medverka.

Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

• Träarkitektur från 1910-tal med brutna sadel-
tak och träpanel.

• Oregelbunden placering i brant slänt och stor 
anpassning till naturlig topografi.

• Små bodar och badhus på tomterna, 
med slingrande små gångvägar upp från 
Prästhagsvägen.  

• Sjöutsikt och strandtomter med egna små 
bryggor.

Enkla råd

• Byte eller ändring av byggnadsdelar 
bör endast utföras med omsorg om 
byggnadens ursprungliga gestaltning.

• Större exteriöra ändringar som 
tilläggsisolering eller tillbyggnad bör 
undvikas då byggnaderna är exponerade 
såväl från gata som från vattnet.

• Tomternas topografi bör inte ändras.
• Vid planläggning och ändring ska 

byggnaderna skyddas från förvanskning 
och ovarsamma åtgärder.

• Antikvariska underlag bör krävas i 
samband med ändring.

Brutna sadeltak på villorna längs Prästhagsvägen
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1970-TALETS VILLABEBYGGELSE
Utblick

Typiskt för 1970-talets villabebyggelse 
är kataloghusen, tätt byggda på små 
tomter. Många villaområden uppfördes 
inom miljonprogramsprojektet, vilket 
kunde ge storskaliga och rätvinkliga 
områden med tät likformig bebyggelse. 
Inom miljonprogrammets ramar, 
1965-1975, uppfördes en tredjedel av 
de nya bostäderna i just småhus och 
grupphusbebyggelse och utgör därför 
den största delen av vår bostadsstock i 
villabebyggelse. I mitten av 1970-talet 
uppfördes mer än 40 000 villor per 
år. Husen blev större, till skillnad från 
egnahemsrörelsens relativt enkla småhus 
blev villorna rymliga och bekväma, 
anpassade för den växande medelklassen. 
Parallellt med den mycket enhetliga 
grupphusbebyggelsen med likadana villor, 
uppfördes även villor på beställning av 
enskilda personer.

Områdena var trafikseparerade och 
byggdes med gemensamma lekplatser. 
Jämfört med tidigare år ses en större 
variation av gamla och nya fasaddetaljer. 

Den stora efterfrågan på villor möjliggjorde 
storskaliga projekt av typhusmodell 
som efter uppförande såldes av 
byggbolaget till privatpersoner. Under 
seklets senare del togs större hänsyn till 
marknadens önskemål. Mer svängda 
gator skapades och grupperingar av hus 
och förskjutningar av huskroppar för att 
skapa upplevelsen av ett litet och tryggt 
bostadsområde. Lokalservice som skola 
och dagis skulle fortsatt finnas nära till 
hands. Trafiksepareringen gav vika och 
parkeringsplatser kunde i många fall 
anläggas på den enskilda villa- eller 
kedjehustomten. 

Färgsättningen och fasadmaterialen 
varierar kraftigt men mustiga färger 
är vanligt. Förekomst av tegel och 
kalksandsten (mexi), gärna i kombination 
med panel ses vanligen. Taken var stora, i 
45 graders vinkel med väl tilltagen takfot 
och täcktes med mörka betongpannor. 
Typiskt mot slutet av 1970-talet blev 
också en så kallad joddlarbalkong på 
gaveln av huset, indragen i fasadlivet med 
fortsättning av husets sadeltak ovanför. 
Efter energikrisen 1973 bygdes hus med 
små fönster. Energisnålare lösningar med 

dubbelglas mot seklets slut möjliggjorde 
stora fönsterpartier åter igen. 

I mer individualistiskt utformade 
villaområden med färre hus och större 
tomter förekommer villor med inspiration 
från USA under sent 70-tal med stora 
valmade tak i mörk färg. En annan riktning 
var kataloghus som starkt associerade 
till den traditionella röda stugan med 
vita knutar - en bild av den svenska 
landsbygden som präntats fast i det 
kollektiva minnet vid denna tid. Fönster 
försågs även med spröjs och dekorativa 
fönsterluckor. Detta kan även läsas 
som en reaktion mot modernism och 
miljonprogrammets minimalistiska estetik. 
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Fristående villor på mycket små tomter och trafikseparerade kvarter..

Tätt placerade kedjehus utan trafikseparering.

Tangoslingan med kombinationen av mexitegel och brunbetsad träpanel på gavelröstet.
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NORRA BRUNNA
- Karaktärsområde

Kulturhistorisk karaktär
 
Brunna ligger norr om Kungsängen och har 
en befolkning på omkring 4000 personer. 
Norra Brunna uppfördes under 1970-talet då 
jordbruksmark togs i anspråk. Området består av 
villor, kedjehus och radhus i en till en och en halv 
våning. Bebyggelsen är tät och regelbunden. Den 
är trafikseparerad med lokala parkeringsytor till 
de närmast gruppen bostadshus. Inom området 
finns flertalet lekplatser. Topografin är helt 
plan och bebyggelsen omgärdas av skog. Precis 
utanför Brunna ligger Livgardet som flyttades 
till nyuppförda kaserner 1970. Brunna var delvis 
tänkt att förse personalen med bostäder. 
 
Området uppvisar de typiska karaktärsdragen 
för ett villaområde från 1970-talet. Bebyggelsen 
är tät och regelbunden, organiserad gruppvis 
efter byggnadstyp. Områdets planeringsideal är 
fortfarande tydligt avläsbara. Byggnaderna har 
träpanel och sadeltak med betongpannor eller 
andra moderna material. Husen har upprepande 
arkitektonisk utformning vad gäller placering, 
volym och materialval. Under årens lopp 
har vissa fasadrenoveringar och fönster- och 
takbyten genomförts, vilket delvis brutit upp den 
gemensamma gestaltningen av området.

o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 11. 28

0 0.9 1.80.45
km

Karta
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Känslighet och potential
 
Brunna bedöms som känsligt för omorganisation 
av stadsplanen och trafiklösningen. Områdets 
helhetskaraktär bedöms också känsligt för 
ytterligare ombyggnationer utan hänsyn till 
områdets helhetskaraktär. Tillbyggnader och 
fasadändringar kan innebära stor påverkan på 
områdets sammantagna karaktär. Brunna har god 
potential att fortsatt fungera som bostadsområde. 

Karaktärer att värna

• Samlade och enhetligt planerad 
småhusbebyggelse, friliggande villor, radhus 
eller kedjehus.

• Små fastigheter.
• Husen har upprepande arkitektonisk 

utformning vad gäller placering, volym, 
materialval och färgsättning.

• Liten och öppen förgårdsmark som skärmas av 
med låg häck eller staket.

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata 
byggnadens värden, oberoende av husens 
ålder. Varsamhet är ett förhållningssätt 
där ändringar utgår ifrån den befintliga 
byggnaden och dess värden och kvaliteter. 
Mer konkret handlar varsamhet om 
hänsyn, exempelvis om anpassning 
av byggnadsmaterial, takutformning, 
färgsättning, form och byggnadens samspel 
med omgivningen.

Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad, 
ombyggnad och andra ändringar, interiört 
som exteriört oberoende om åtgärden är 
lovpliktig eller inte.

Bilder nedan: Tre exempel på villor byggda tätt ihop på små tomter med regelbunden volym och formverkan. träpaneler och traditionell färgsättning.
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Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett 
kulturhistoriskt värde av stort allmänt 
intresse är särskilt värdefulla. De 
särskilt värdefulla byggnaderna och 
bebyggelseområdena skyddas genom Plan- 
och bygglagens förvanskningsförbud 8 kap 
13 §. Förvanskningsförbudet innebär inte ett 
förbud mot förändring. Förbudet skyddar 
snarare de egenskaper och karaktärsdrag 
som gör bebyggelsen värdefull. En 
förvanskning uppstår när en byggnads 
karaktärsdrag eller egenskaper som ligger 
till grund för byggnadens eller områdets 
kulturvärden skadas. För att kunna 
efterfölja förvanskningsförbudet krävs goda 
kunskaper om byggnadernas värdebärande 
karaktärsdrag och egenskaper. Vid ändring 
av särskilt värdefulla byggnader bör oftast 
sakkunnig kulturvärden medverka.

Enkla råd

• Trafiksepareringen ska bibehållas.
• Byte av byggnadsdelar och kompletering 

med volymer bör utföras samordnat mellan 
fastighetsägarna i samma kvarter, till exempel 
bör riktlinjer för tillbyggnad av exempelvis 
uterum och materialval tas fram.

• Grönstrukturer bör värnas och inte minska i 
omfattning.

• Bebyggelsens skala/höjd bör inte påverkas.

Fristående villor på mycket små tomter och trafikseparerade kvarter.

Exempel på villor utan trafikseparering.
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Tangoslingan
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande

Längs tangoslingan ligger en rad gruppbyggda 
villor med välbevarad ursprungskaraktär från 
sent 1970-tal. Byggnaderna är regelbundet 
placerade längs en böjd väg. Samtliga villor 
har ett gemensamt formspråk och gestaltning 
med fasader i mexitegel med gavelrösten 
täckta i stående träpanel, betsade eller målade 
i brunt. Taken är stora och branta, täckta av 
mörka pannor. Fönstren är små och spröjsade. 
Flera av husen har dekorativa fönsterluckor i 
bottenvåningen. Trädgårdarna avgränsas av låga 
häckar eller staket. Olika barrväxter är vanligt 
förekommande. 

Villorna längs Tangoslingan representerar 
en intressant och vanligt förekommande 
kombination av 1970-talets moderna 
bostadsgestaltning med trendiga material 
som mexitegel i kombinationen med träpanel, 
samtidigt som spröjsade fönster och fönsterluckor 
tagits upp som en hänvisning till en idé om ett 
traditionellt nationalromantiskt hem. Namnet 
Tangoslingan vittnar också om dåtidens 
intresse för vad som sågs som exotiska kulturer.  
Villorna berättar på ett tydligt sätt om sin tids 
bostads- och stadsplaneringsideal och har en 
välbevarad ursprungskaraktär. De har ett högt 
kulturhisotriskt värde som bedöms motsvara ett 
särskilt värdefullt bebyggelseområde i plan- och 
bygglagens mening.

o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 11. 28

0 0.2 0.40.1
km

Karta

Tomterna är något större än i övriga Brunna och avgränsas av formklippta häckar mot gaturummet.
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag
• Fasader i mexitegel med gavelrösten i 

mörkbrunt stående träpanel. 
• Regelbunden placering.
• Mörka sadeltak utan stora takkupor.
• Små fönster med spröjs i brunbetsat trä, deko-

rativa fönsterluckor. 
• Trädgårdar med välklippta häckar och många 

barrväxter.

Känslighet och potential

Villorna längs Tangoslingan bedöms känsliga 
för förändringar så som tillbyggnader och 
fasadförändringar som byte av fönster eller 
fasadmaterial. Då byggnaderna är uppförda i 
grupp och utgör en helhetsmiljö är det viktigt 
att de fortsatt har en gemensam karaktär. 
Individuella förändringar på enskilda villor 
riskerar att bryta upp denna helhetsmiljö. 

Enkla råd
• Undvik tillbyggnader i form av till 

exempel uterum och stora takkupor.
• Undvik fasadändringar i form av t.ex. byte 

av material, kulör eller fönster och dörrar.
• Trädgårdarnas småskaliga och välskötta 

karaktär med välklippta häckar, fruktträd 
och barrväxter bör värnas.

Villorna är fristående och regelbundet placerade med gavlarna mot vägen. Originalarmatur intill dörr till trädgården. 
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KUNGSÄNGENS CENTRUM
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande 

I början av 1990 talet genomfördes en ett stort 
ombyggnadsprojekt i centrala Kungsängen. 
Ett nytt centrum byggdes med torg och flera 
bostadshus. Den gamla tågstationsbyggnaden 
revs då pendeltågspåret drogs om och sprängdes 
ner i berget. En ny stationsbyggnad uppfördes, 
den konstruerades som en gång över spåren och 
med ett tidstypiskt formspråk. Bostadshusen 
norr om stationen är uppförda i beigefärgat tegel, 
i postmodernistisk lekfull stil. Balkongerna är 
stora och generösa i ärggrön plåt. Byggnaderna 
är oregelbundet placerade och uppbrutna. 
Byggnadskropparna skapar gårdar med bevarad 
naturmark, ner mot Enköpingsvägen byggdes 
terrasshus som påminner mycket om exempel 
från 1900-talets mitt. Byggnaderna är upp till fyra 
våningar höga.

o

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 11. 28

0 0.45 0.90.225
km

Karta

Kungsängens centrum utgör ett tydligt och 
välbevarat exempel på det tidiga 1990-talets 
bostadsbyggande och samhällsplanering. Området 
representerar en tid när bostadstrenderna 
vänder. Under 1980-talet kom bostadsbyggandet 
åter igång efter en avmattning från 
miljonprogrammet. Nya områden uppfördes 
och arkitekturen och planidealen förändrades. 
Kungsängens centrum visar tydligt på den 
brytning som skedde mellan miljonprogrammets 
byggande i park och innerstadsidealet som smått 
kom tillbaka under 1980-1990-talet.

Kungsängens centrum har även en typisk 
gestaltning för tiden. Sneglandet mot den 
äldre stenstaden ses i fasadmaterial där teglet 
helt dominerar. Samtidigt finns delar av 
modernismens ideal kvar, med ett helhetsgrepp 
och enhetlighet i områdets gestaltning och 
planering.

Omväxlande volymer bildar ett varierat gaturum. Grönstrukturen på innergårdarna är en viktig del i gestaltningen.



67

Känslighet och potential

Området är känsligt för förändringar som 
bryter mot den tydliga stadsplaneringstanken. 
Området har även en sammanhållen och 
utpräglad gestaltning, vilken är känslig för 
åtgärder som inte utförs anpassat. Området har 
en hög exploateringsgrad och bör betraktas som 
färdigbyggt.

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata 
byggnadens värden, oberoende av husens 
ålder. Varsamhet är ett förhållningssätt 
där ändringar utgår ifrån den befintliga 
byggnaden och dess värden och kvaliteter. 
Mer konkret handlar varsamhet om 
hänsyn, exempelvis om anpassning 
av byggnadsmaterial, takutformning, 
färgsättning, form och byggnadens samspel 
med omgivningen.

Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad, 
ombyggnad och andra ändringar, interiört 
som exteriört oberoende om åtgärden är 
lovpliktig eller inte.

Lekfulla former i arkitekturen Lägre bostadshus och grönytor skapar intima innergårdar
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

• Den mycket tidstypiska kombinationen av 
beige tegel och plåtdetaljer i ärggrönt.

• Lekplatser och gräsmattor, trädplaneringar, 
bevarad naturmark. 

• Oregelbundenheten i volymplacering
• Den enhetliga arkitekturen med fasadmaterial 

i tegel och sammanhållen fönstersättning.
• Trafiksepareringen där genomfartstrafik leds 

bort från området.
• Grönstrukturer och planteringar samt 

uppvuxna träd, sparad naturmark.

Enkla råd

• Trafiksepareringen ska bibehållas.
• Grönstrukturerna ska bevaras.
• Byggnadsdetaljer bör inte ändras, vid 

underhåll bör de bytas mot likvärdiga som 
inte påverkar gestaltningen.

• Området bör inte kompletteras med nya 
volymer.

• Byggnaderna bör inte byggas till eller 
byggas på.

• Vid planläggning och ändring ska 
byggnaderna skyddas från förvanskning 
och ovarsamma åtgärder.

• Antikvariska underlag bör krävas i samband 
med ändring.

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett 
kulturhistoriskt värde av stort allmänt 
intresse är särskilt värdefulla. De 
särskilt värdefulla byggnaderna och 
bebyggelseområdena skyddas genom Plan- 
och bygglagens förvanskningsförbud 8 kap 
13 §. Förvanskningsförbudet innebär inte ett 
förbud mot förändring. Förbudet skyddar 
snarare de egenskaper och karaktärsdrag 
som gör bebyggelsen värdefull. En 
förvanskning uppstår när en byggnads 
karaktärsdrag eller egenskaper som ligger 
till grund för byggnadens eller områdets 
kulturvärden skadas. För att kunna 
efterfölja förvanskningsförbudet krävs goda 
kunskaper om byggnadernas värdebärande 
karaktärsdrag och egenskaper. Vid ändring 
av särskilt värdefulla byggnader bör oftast 
sakkunnig kulturvärden medverka.

Terrasshusen är en flört med femtiotalet.
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