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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

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

Delsträckor av Mälarbanan är tvåspåriga, häribland sträckan 
Huvudsta-Duvbo, medan andra är enspåriga och andra nyligen om-
byggda till fyra spår. Sträckan mellan Tomteboda (Solna) och Kallhäll 
(Järfälla) var länge tvåspårig och samtidigt en av Sveriges hårdast 
trafikerade jänvägs-sträckor. Det är också en sträcka som huserar 
flera olika typer av tåg med olika uppehållsmönster, vilket ger att det 
varit mycket trångt på banan. Sedan 2012 bygger Trafikverket därför 
ut Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår. 
Det innebär att pendeltågen får egna spår i mitten medan fjärr- och 
regionaltåg kan köra om på de yttre spåren. Därmed kan fler tåg 
gå tätare och punktligare. Den sista etappen av sträckan Barkaby-
Tomteboda utgörs av Huvudsta-Duvbo, där den här undersökta 
sträckan utgör den del som ligger inom Solna kommun. Utbyggnaden 
är en del av projektet Trafiksatsning Stockholm. 

I samband med ombyggnaden av banan kommer delar av den att 
däckas över respektive intunnlas och ny bebyggelse planeras i direkt 
närhet till det intunnlade spåret. En ny detaljplan som omfattar 
intunnling av spår, ny bebyggelse samt nya pendeltågsstationer 
upprättas för järnvägssträckan Tomteboda-Solna Business park.

1.2 Syfte

Syftet med konsekvensanalysen är att redogöra för detaljplaneförsla-
gets påverkan på stadsbild och kulturmiljö inom utredningsområdet. 
Underlaget ska ge förutsättningar för en lämplig och lagenlig han-
tering av kulturhistoriska värden i planprocessen. Rapporten utgör 
även underlag för en kommande miljökonsekvensbeskrivning för 
detaljplanen. 

1.3 Metod, avgränsningar och underlag

Inledningsvis redogörs för de lagrum och bestämmelser som området 
omfattas av. Kapitlet Historik beskriver kortfattat områdets historiska 
utveckling. Därefter följer kapitlet Projektbeskrivning som redogör för 
detaljplanens innehåll och de åtgärder som planeras utföras. Det sis-
ta kapitlet Antikvarisk konsekvensanalys är uppdelat i en beskrivande 
del: karaktärisering av stadsbild och kulturmiljö och en analyserande 
del: påverkan på stadsbild och kulturmiljö. Utredningsområdet 
behandlas dels som helhet och dels område för område. 

Utredningen riktar sitt fokus på hur ny bebyggelse, nya pendeltågs-
stationer och intunnling av delar av spårområdet påverkar stadsbild 
och kulturmiljö. Den planerade spårutbyggnadens konsekvenser har 
sedan tidigare utretts (i Miljökonsekvensbeskrivning: Mälarbanan: 
Huvudsta – Duvbo, Sundbybergs stad, Solna stad och Stockholms 
stad, Stockholms län: Trafikverket 2020-01-15) och kommer därför 
inte analyseras närmre. Grönstråk och parkmiljöer som påverkas av 
planerade åtgärder kopplas främst till naturvärden men kan även 
påverka stadsbild och kulturmiljö. Sådana aspekter behandlas därför 
övergripande i rapporten. 

Det granskade underlaget ger inte en heltäckande bild av hur områ-
det kommer att påverkas. Bedömningen blir därför övergripande och 
behöver fördjupas i ett senare skede. Den kulturmiljöanalys som AIX 
arkitekter utförde 2020-04-24 utgör underlag för bedömningen i 
denna rapport. Rapporten hämtar även information ur följande utred-
ningar och handlingar:

• Situationsplan och illustrationer, AIX arkitekter, 2020-12-08

• Underlagsrapport (Naturvärdesinventering) till miljökonsekvens-
beskrivning för järnvägsplan. Mälarbanan: Huvudsta - Duvbo. 
Sundbybergs stad, Solna stad och Stockholms stad, Stockholms 
län: Trafikverket 2020-01-15.

• Miljökonsekvensbeskrivning: Mälarbanan: Huvudsta – Duvbo, 
Sundbybergs stad, Solna stad och Stockholms stad, Stockholms 
län: Trafikverket 2020-01-15)
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Ortofoto med utredningsområdet markerat. Det omfattar aktuellt planområde samt i varierande grad, beroende av landskap och bebyggelse, också mark utanför detta. Avgränsningen är vald utifrån den påverkan planens genomförande bedöms kunna 
ha på omgivningen. Underlag Lantmäteriet.
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2. KULTURHISTORISKA LAGRUM OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdet ligger i sin helhet inom Solna kommun och gränsar 
till Sundbybergs kommun. Inom planpmrådet finns inga bygg-
nadsminnen eller kyrkliga kulturminnen enligt KML 3 och 4 kap. 
Byggnadsminnet Statens Bakteriologiska Laboratorier finns i nära 
anslutning till planområdet. Området omfattas inte av riksintresse för 
kulturmiljövården. 

2.1 Plan- och bygglagen (PBL)

2.1.1 Översiktsplan

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

Det ska ske genom bland annat följande strategier: 

•  Förtäta med olika boendeformer, att i högre grad än idag integrera 
bostäder, arbetsplater och service samt att gynna företagsklimatet.

•  Bygga bort barriärer, skapa nya kopplingar och länka ihop de olika 
stadsdelarna i Solna för att skapa en bättre och mer sammanhållen stad 
[...]

•  Verka och planera för en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, med 
inriktningen att utveckla Solna station, Solna centrum och Bergshamra 
som kollektivtrafiknoder, samordna planeringen för Mälarbanans utbygg-
nad genom Huvudsta med planeringen för en Huvudstaled i tunnel och en 
pendeltågstation i Huvudsta, planera för ett  modernt och fullgott gång- 
och cykelvägnät. [...]

•  Värna och bevara de värden som finns i nationalstadsparken med 
Hagaparken, naturreservaten och de mellankommunala grönstråken 
utmed strändern, planera för en tät stad där parker och andra grönytor 
ingår som naturliga delar i stadsmiljön i ett samspel med stadsmässiga 
värden, säkerställa god tillgång till parker och grönområden, som även 
utgör en viktig del av stadens utbud för idrott och rekreation, beakta och 
behandla kulturmiljöer med respekt för Solnas historia samt bilda ett 
naturreservat kring Råstasjön.  

I Översiktsplanen beskrivs områdena Skytteholm, Huvudsta, 
Mälarbanan och Solna business park med karaktärisering och utveck-
lingspotential. För läsning hänvisas till ÖP eller till AIX kulturmiljöa-
nalys där beskrivningarna återges. 

2.1.2 Detaljplanering

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

2.1.3 PBL om varsamhet och förvanskning 

Flera av byggnaderna i utredningsområdet, och någon inom planom-
rådet, är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i Solna stads olika 
inventeringar. Dessa omfattas av förvanskningsförbud i Plan- och 
bygglagen (PBL) 8 kap. §13. All bebyggelse omfattas dessutom av 
bestämmelser om varsamhet och underhåll, enligt PBL 8 kap 14-17 
§§. Den generella hänsynsbestämmelsen PBL 2 kap. § 6 är viktig att 
beakta även vid nybyggnad i befintliga bebyggelsemiljöer: 

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

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

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende 
byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggel-
seområdets 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 för-
vanskas. […]

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

   Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhisto-
risk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så 
att de särskilda värdena bevaras. […]

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

2.2 Kulturmiljölagen (KML)

Fornlämningar regleras av KML 2 kap. I områdets östra del finns 
en lämning, L2013:5099 Bytomt/gårdstomt (RAÄ-nr: Solna 106), 
sannolikt lämningar efter Lundby gårdstomt, som tros ha brukats 
mellan 800-talet och 1630 när gårdens mark uppgick i Karlbergs 
gods som då skapades. Dess exakta läge är oklart och inga synliga 
spår har påträffats. Delar av dess kulturlager kan dock finnas kvar, 
delvis dolt under jord. Inom detta större objekt finns också det s.k. 
Lundbygravfältet, som består av tre mindre gravfält (RAÄ-nr: Solna 
6:1, 6:2, 6:3) med gravar daterade till vikingatiden. Lämningarna 
är inte antikvariskt bedömda och kategoriserade som övrig kulturhis-
torisk lämning. De har därför inget skydd som fornlämningar, och i 
samband med att järnvägsanläggningen utvidgats, har lämningarna 
successivt undersökts och tagits bort, alternativt förstörts.

I övrigt finns inga registrerade fornlämningar inom området, men 
vid eventuella grävarbeten i anslutning till läget för de tre torpen 
Rudtorp, Jonstorp och Stenstorp, är det möjligt att lämningar från 
torpen kan framkomma. Också i anslutning till Lundby kan okända 
lämningar framkomma. I händelse av att eventuell fornlämning 
upptäcks ska grävarbetet stoppas i sådan mån att fornlämningen inte 
riskerar att skadas, och eventuella fynd ska anmälas till Länsstyrelsen 

(anmälningsplikt).

Karta ur Fornsök (Riksantikvarieämbetet) som visar läge för Lundbygravfälts 
tre delområden, samt uppskattad utbredning av Lundby bytomt. Grå markering 
innehållande fyra lägespunkter i bildens högra del.
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2.4 Övriga underlag och tidigare ställningstaganden

2.4.1 MKB och underlag till MKB

Underlag till miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för järnvägsplan 
Mälarbanan Huvudsta-Duvbo, Solna, Stockholm och Sundbybergs 
kommun, Stockholms län. Underlagsrapport Kulturarvsanalys TRV 
2015/87751 är framtagen av WSP, huvudsakligen under år 2017, 
men uppdaterad och daterad 2020-01-15. I rapporten hanteras 
hela sträckningen Huvudsta-Duvbo ur ett översiktligt perspektiv och 
mer detaljerade nedslag görs på de byggnader och miljöer som i 
kommunala program och liknande har bedömts vara kulturhistoriskt 
värdefulla. Inga nya värderingar av miljöerna eller bebyggelsen görs i 
underlaget. 

Trafikverkets MKB, Mälarbanan Huvudsta - Duvbo, Sundbybergs 
stad, Solna stad och Stockholms stad, Stockholms län: Järnvägsplan, 
Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2020-01-15, hanterar konse-
kvenserna för kulturmiljön under rubriken Kulturmiljö och stadsbild. 
MKB för Mälarbanan bedömer järnvägsplanens påverkan på kul-
turmiljön, och hanterar inte exempelvis förändringar av stads- och 
landskapsbild i övrigt. Konsekvenserna av detaljplaen, inklusive 
förändrad stadsbild, bedöms i en kommande MKB, för vilken den-
na kulturmiljöutredning utgör underlag. Bedömningen i MKB för 
järnvägsplanen bedöms vara djuplodande och grundlig och här görs 
samma bedömning i fråga om järnvägens effekter. De bedömningar 
som görs i MKB:n utgör ett underlag för denna rapport och kommer 
att återges i relevanta avsnitt. Sammanfattningen lyder i sin helhet:

Stadsbild

I Huvudsta/Skytteholm utgörs de negativa konsekvenserna av att 
en ny struktur i form av Huvudstatunneln kommer att skapa en 
kraftigt visuell barriär utefter järnvägens sträckning. Förändringen i 
Sundbybergs centrum bedöms ur ett stadsbildsperspektiv vara positiv 
då såväl en visuell som fysisk barriär i form av anläggningens teknis-
ka utrustning försvinner och ersätts med en mer öppen rumslighet 
som ger tydligare siktlinjer och stråk än i dagsläget. 

Kulturmiljö

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

miljöns kulturmiljövärden.

De negativa konsekvenserna för kulturmiljö består främst i att läs-
barheten av Sundbybergs historiska bakgrund som stations-samhälle 
försvåras. Det gäller främst inom stadskärnan, där strukturen föränd-
ras i och med att järnvägen försvinner genom Sundbybergstunneln. 

Då konsekvenserna varierar kraftigt utmed anläggningens sträckning 
kan en sam-lad bedömning av helheten framstå som missvisande för 
vissa delar. Dels för att parametrarna för stadsbild och kulturmiljö 
skiljer sig åt men även för att anläggningen består av flera olika 
tekniska lösningar som påverkar platsen på olika sätt.

Sammantaget bedöms konsekvenserna för kulturmiljö respektive 
stadsbild bli måttligt negativa. Det faktum att Sundbybergs och 
Solna kommuns planer på stadsutveckling inte vägs in i helheten gör 
däremot att de långsiktigt positiva effekter som ombyggnationen kan 
generera inte ger utslag på den samlade bedömningen.

2.4.2 Kulturhistoriska inventeringar

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

De kompletta inventeringarna av 1930-50-talsbebyggelsen finns 
endast i tryckt form. Under Relaterade dokument till höger finns dock 
en ren textversion utan bilder och kartor.

Under 2010-11 har delar av Solnas bebyggelse från 1960- och 
70-talen inventerats av antikvarien Maria Wannberg. Martin 
Lagergren, Tyréns, har varit behjälplig med den kulturhistoriska 
värderingen.

Inventeringar har gjorts av byggnader i Bagartorp, 
Hagalund, Huvudsta och Skytteholm. Resutatet redovisas i 
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, se länk i högerspalten.

Stadens äldre byggnader har tidigare inventerats och beskrivits av 
bland andra Solnas kulturnämnd och byggnadsnämnd. 

2.4.3 Kulturminnesvårdsprogram

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



ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS
DEL AV MÄLARBANAN SIDA 9

3. HISTORIK I KORTHET

Texten i detta kapitel är utdrag ur AIX Kulturmiljöanalys,  

2020-04-24.Texten har här förkortats.

3.1 Historisk överblick

Dagens Solna är starkt präglat av stora och moderna bostads- och 
industriområden som är genomkorsade och delade genom breda 
trafikleder. I kommunen finns dock en rik kulturhistoria, med bland 
annat ett mycket stort antal kulturminnen och miljöer av olika slag 
och från skilda epoker.

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

De stora förändringar som Solna genomgick under 1960- och 
70-talet är mycket påtagligt i och kring det utredda planområdet. 
En massiv nybyggnad av storskaliga flerfamiljshus, industriområden, 
serviceanläggningar och effektiva trafiksystem, omvandlade drastiskt 
en tidigare småhusbebyggelse och obebyggd jordbruksbygd. Solna 
har sedan 1900-talets mitt omvandlats från att ha varit en i stort sett 
pastoral landsortsidyll med handelsträdgårdar och levande lantbruk 
med åkrar och hagmarker, till att idag vara ett tättbebyggt, modernt 
storstadsområde.

3.2 Historisk utveckling av bebyggelsen i området

Under medeltiden var det område som idag utgör inventeringsom-
rådet knutet till Huvudsta gård och i östligaste delen låg Lundby, 
nämnd första gången i skriftliga källor under slutet av 1200-talet. 
Under 1600-talet bildades Karlbergs gods genom en sammanslag-
ning av Lundby, Bolstomta och Ösby ägor. Lundby avhystes, men i 
senare tid kom Lundbys läge att på ett ungefär sammanfalla med den 
nu försvunna enheten Hedvigsdal. Lilla Alby gård, belägen söder om 
järnvägen, vid nuvarande gränsen mellan Solna och Sundbyberg har 
anor från 1550-talet. 

Under 1770-talet uppfördes Sundbybergs gård på platsen för 
Marabou fabriksbyggnader och park i Sundbyberg. Med tiden styck-
ades Sundbybergs gård och godsets åkermark såldes till förmån 
för exploatering av industrier och andra byggprojekt. Idag finns det 
därför inga spår kvar av den gamla gårdsmiljön. Kring järnvägen finns 
platser för flera torp såsom Rudtorp, Jonstorp och Stenstorp. En 
analys av historiska kartor visar att torpen har flyttats runt under olika 
perioder. De enda torprester som idag är synliga ovan mark tillhör 
Stenstorp och är enligt äldre kartmaterial från slutet av 1800-talet.

I slutet av 1800-talet expanderade järnvägsnätet utanför Stockholm, 
vilket innebar att den industriella expansionen kunde spridas till 
fler platser. Den första fabriksförstaden till Stockholm anlades 
kring Liljeholmens station (Södra stambanan) och följdes senare 
av Sundbyberg (Västeråsbanan som invigdes år 1876). Längs med 
järnvägarna växte stationssamhällen upp med stationshusen som 
betydelsefulla knutpunkter.  

3.2.1 Järnvägen: Västeråsbanan

År 1874 bildades ett nytt bolag för anläggandet av Västeråsbanan 
Stockholm - Västerås -Bergslagens Järnväg (SWB). Byggandet av 
Västeråsbanan präglades av stora planeringsmässiga och ekonomiska 
svårigheter, men år 1876 invigdes till slut banan av Oscar II och 
järnvägen kunde öppnas för allmän trafik. Det första stoppet efter 
Stockholm på Västeråsbanan var Sundbyberg. 

Tomteboda station togs i bruk år 1880 och Huvudsta station/håll-
plats öppnade för trafik samma år. Huvudsta hållplats var belägen 
norr om spåren, strax söder om den nuvarande Ankdammsvägen/
Framnäsbacken. År 1900 fick Sundbyberg ytterligare en station, 
Sundbyberg norra, placerad norr om spåren och Sundbybergs gård. 
Stationen drogs dock in år 1963 och idag finns få spår kvar av den 
gamla stationen. År 1904 byggdes lokstallar och ett vattentorn. Tre 
år senare (1907) blev Västeråsbanan dubbelspårig. Den privatägda 
Västeråsbanan övertogs så småningom av staten. Stationshuset i 
Huvudsta revs på 1960-talet och den moderna Mälarbanan ersatte 
Västeråsbanan år 1997. 

3.2.2 Huvudsta

Stadsdelen har fått sitt namn av Huvudsta gård som etablerades 
under vikingatiden. Den förhistoriska gården lär ha legat i närheten 
av ett gravfält (utgrävt 1965) som idag finns ca 600-700 m nordväst 
om nuvarande Huvudsta gård. Den ännu bevarade allén i anslutning 
till gården anlades under andra halvan av 1600-talet.

Godsägare Max Wibom på Huvudsta var en av de markägare som 
vid seklets början spekulerade i fastigheter i syfte att göra sig goda 
förtjänster. Tillsammans med egendomsagenten Charles J Smith upp-
rättade Wibom 1898 en avstyckningsplan för ett tomtområde på sina 
ägor straxt intill järnvägen. De gav området namnet Nya Huvudsta.

Huvudsta växte upp som en förstad till Stockholm med två egna 
järnvägsstationer, båda numera nedlagda. År 1903 inrättades 
Nya Huvudsta som ett municipalsamhälle i Solna landskommun. 
Tomterna såldes snabbt, till byggmästare och enskilda som byggde 
mindre flerfamiljshus för uthyrning. Samhället begränsades under det 
tidiga 1900-talet i väster av Huvudstagatan/Rudsjövägen, i söder av 
nuvarande Infanterigatan och i norr av nuvarande Hannebergsgatan, 
ett ganska koncentrerat område på båda sidor om järnvägen i den 
östra delen av det utredda området. 

Municipalsamhället upplöstes när Solna stad bildades nyåret 1943. 
De flesta av de äldre husen revs på 1950- och 1960-talen och ersat-
tes med lägenhetsbebyggelse. Släkten Wibom, som låg bakom muni-
cipalsamhället, sålde 1947 större delen av sin kvarvarande mark till 
det Wallenbergägda Fastighets AB Valvet. Under 1950-talet uppförde 

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

Flygbild mot öster, sannolikt från 1950-tal. Huvudsta station, 
järnvägsövergången vid nuvarande Huvudsta torg och korsningen 
Järnvägsgatan/Bangatan, samt de flerbostadshus som uppförts längs Bangatan 
på 1940- och 50-talen. Stockholm Direkt.
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de för tiden modena bostadsområden i nuvarande Skytteholm och 
Ekensbergsområdet, dock inga i direkt närhet till planområdet. 

1959 köpte Solna stad den resterande marken av Valvet, och en 
intensiv nybyggnadsperiod följde under 1960-talet och 70-talets 
början. Kommunen uppförde stora bostadsområden i Huvudsta 
och i början av 1970-talet var en stor del av området bebyggt. 
1960-70-talet präglades även av en omfattande utbyggnad av väg-
systemet och tunnelbanelinjer byggdes också ut.

3.2.3 Spår av Huvudsta municipalsamhälle idag

Av den bebyggelse som uppfördes under det tidiga 1900-talet finns 
idag en mycket liten del bevarad. Huvudsta municipalsamhälle 
undergick total förnyelse under perioden 1950-1975, och fastighe-
terna köptes upp successivt av kommunen eller olika byggmästare, 
som rev och byggde nya, stora, moderna flerfamiljshus på de tidigare 
små tomterna.

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

3.2.4 Skytteholm

Namnet Skytteholm härleds till den skjutbana med tillhörande 
skyttepaviljong som från sent 1800-tal var belägen på det höga 
berget väster om nuvarande Solna C. Intresset för skjutövningar 
var då så stort, att föreningen fick till stånd en anhalt för tågen på 
Västeråsbanans sträckning genom Huvudsta (1881), något decenni-
um innan egnahemsbyggandet hade kommit igång. Den första stads-
planen för det moderna Skytteholm signerades 1948 av den finske 
arkitekten Alvar Aalto tillsammans med Albin Stark, arkitekt för bl a 
Chinabiografen i Stockholm. Aalto anlitades av AB Valvet, som från 
1947 stod som ägare för stora delar av Huvudsta och Skytteholm, 
men han arbetade personligen endast sporadiskt med stadsplanerna 
i Solna. Paul Hedqvist kom att bli en av de namnkunniga arkitekter 
som efterträdde Alvar Aalto.

3.2.5 Solna Business park

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

Solna Business park är idag under omvandling från ett industriom-
råde till ett serviceområde med kontor och handel. Sedan 2013 går 
tvärbanan genom området och här finns också en tvärbanestation.

Ett senare fotografi på Hvuudsta station, kort tid innan rivning 1962. Fotograf 
Gösta Ask. I bakgrunden ses de höga skivhusen i kvarteret Alby Gård 3. 

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

4.1 Karaktärisering av området som helhet

Det aktuella planområdet finns i vad som kan sägas vara ett både his-
toriskt och nutida mellanområde i kommunen. Planområdet utgörs av 
en omkring 2,5 km långsträckt yta från Tomteboda i öster till Solna 
business park i väster. Landskapet utmed sträckan har ett tidsdjup 
tillbaka till järnåldern då Bällstaviken och Bällstaån var en viktig 
transportled. Tillkomsten av Västeråsbanan (nuvarande Mälarbanan) 
år 1876 möjliggjorde framväxten av industrimiljöer och stationssam-
hällen utmed järnvägen. 

Utmed delar av sträckan har det skett stora förändringar under 
1900-talets andra hälft fram till idag, bland annat genom omvand-
lingen från renodlade industriområden till dagens stora kontorskom-
plex där numera främst tjänsteföretag och handel verkar, framför allt 
i områdets västra delar. Huvudsta och Skytteholm utgörs av blandad 
bebyggelse i mycket varierad terräng, framför allt i den norra delen 
av området. Söder om spåren, strax utanför utredningsområdet, ligger 
Statens Bakteriologiska Laboratorium med bebyggelse och gestaltat 
landskap från 1930-talet. 

Järnvägen skär genom landskapet och är utmed hela sträckan ett tyd-
ligt inslag i stadsbilden. Samtidigt som den utgör områdets livsnerv 
utgör den också dess största barriär. Området präglas av spårsystemet 
som har fått sin karaktär och storlek på grund av närheten till huvud-
staden. Det är också bilens landskap vi ser, med vägar som kringgär-
dar de storskaliga bostadshusen och industri- och kontorskomplexen 
från 1960-talet och framåt.  

4.2 Stadsbild: Järnvägen och dess komponenter

Hela järnvägssträckan från Tomteboda till Solna Business park utgörs 
av dubbla ytspår. Den östra delen är förhållandevis plan och spåren 
går i stort sett i höjd med omkringliggande mark. Vid Huvudsta 
torg finns en bevarad järnvägsövergång mellan Huvudsta torg och 
bostadsområdet söder om järnvägen. Denna övergång var en del av 
gamla Huvudsta station och har sannolikt funnits på platsen sedan 
järnvägen byggdes.

Väster om järnvägsbron vid Huvudstagatan börjar omkringliggande 
landskap bli mer kuperat och plats för spåren har gjorts genom 
sprängningar i berg eller schaktning. På vissa ställen har höjdskillna-
der tagits om hand genom terrasseringar och stensättningar. I höjd 
med Huvustafältet finns en liten tunnel under järnvägen. Tunneln 
tillkom redan vid den första enkelspåriga järnvägsutbyggnaden på 
1870-talet och byggdes på när järnvägen blev tvåspårig. 

Västra delen av Skytteholm är beläget på en långsträckt höjd 
och omgivningen är mycket kuperad. Järnvägen passerar söder 
om Skytteholm, nedsprängd i terrängen. Frösundaleden passerar 

järnvägen via en bro där gång- och cykelvägen leds under bron mot 
Solna Business park. Därefter planar marken ut och i den västra 
delen av planområdet går spåren i markplan mot Sundbyberg.

4.3 Kulturmiljö: Järnvägen och dess komponenter

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

Järnvägen har haft och har fortfarande stor betydelse för Solna. 
Västeråsbanan byggd 1872-75 som privatbana och övertagen av SJ 
först 1944, illustrerar hur staten och de privata initiativen tillsam-
mans byggde ut det svenska järnvägsnätet. 

De två stationerna i Huvudsta från 1907 och 1908 revs på 
1960-talet och den enda järnvägsanknutna byggnaden längs aktuell 
bansträckning idag är lokstallet intill leden, uppfört 1904. Dess 
närhet till grannkommunen gav den av SJ namnet Sundbyberg. Det 
är sannolikt att den välrenommerade arkitekten Erik Lallerstedt har 
ritat lokstall och vattentorn, uppgiften är inte bekräftad. 

Lokstallet utgör den högst klassade byggnaden längs planområdet 
(frånsett SBL i östra ändren av området) och här bedöms att den har 
ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Den utgör den enda byggna-
den uppförd innan 1900-talets mitt i direkt anslutning till planområ-
det och representerar en epok i Huvudstas och Virebergs historia som 
i övrigt är bortbyggd. Som berättare av den intensiva utbyggnadsepo-
ken i fråga om infrastruktur, industrier och samhällen de närmaste 
decennierna före och efter år 1900, har den ett synnerligen högt 
värde, eftersom denna historia skulle vara närmast oläsbar på platsen 
utan lokstallet. Förutom de arkitektoniska och samhällshistoriska vär-
dena så besitter den därför förstärkande värden som representativitet 
för en lång epok och järnvägens utveckling runt sekelskiftet 1900, 
samt unicitet eftersom motsvarande objekt från perioden är få. 

Järnvägsbron uppförd 1876 och påbyggd för dubbelspår 1907.

Järnvägen österut mellan Huvudsta torg och Bangatan.

Järnvägsövergången vid Huvudsta torg. 
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4.4 Stadsbild: Tomteboda

Det östra området som helhet karaktäriseras av det breda spårområ-
det som i en krök söderut löper mot Tomtebodaterminalen. Järnvägen 
som går dels på bank, dels på bro, dominerar området helt. Runt 
spårområdet finns vägar, parkeringsplatser, enkelt gestaltade grön-
områden och solitära byggnader. Detta är den mest storskaliga och 
infrastrukturtunga delen av utredningsområdet. Infrastrukturen utgörs 
av järnvägen, ett större spårområde samt intilliggande större vältra-
fikerade vägar, bland annat Solnavägen. De gröna inslagen utmed 
och inom spårområdet består av sly som tillåtits växa sig högt. Detta 
bidrar till att skapa en grön avskärmning mot järnvägen, framför allt 
åt söder. 

Sydväst om spårområdet ligger Lundbyparken med sin stora 
gräsmatta. Intill och inom spårområdet vid Tomteboda finns även 
Lundbygravfältet med gravar daterade till vikingatiden. Samtliga tre 
är kategoriserade som övrig kulturhistorisk lämning och de har såle-
des inget skydd som fornlämningar. 

4.5 Kulturmiljö: Tomteboda 

Sydväst om järnvägen ligger Statens Bakteriologiska Laboratorium 
(SBL), en anläggning från 1930-talet ritad av Gunnar Asplund. Som 
ett av Gunnar Asplunds storskaliga verk är det omistligt i arkitek-
turhistorien och ur ett samhällshistoriskt perspektiv har den likväl 
också mycket specifika värden som en för sin tid mycket modern och 
funktionellt fokuserad anläggning. Den blev en förebild för andra 
institutioner och skolor i landet och var verksamt fram till 1993. Idag 
drivs här restaurang och hotell och anlägglningen har restaurerats. 
Byggnaderna har ett högt arkitekturhistoriskt värde och är tillsam-
mans med det omkringliggande landskapet, skyddade som byggnads-
minne enligt 3 kap. kulturmiljölagen. Anläggningen skyddas också 
till sin karaktär genom bestämmelser i detaljplan.

På norra sidan om planområdet ligger den storskaliga kontorsbyggna-
den Albydal, uppförd under 1970-talet för Esselte och bedömt som 
mycket kulturhistoriskt värdefull (grön) av Solna stad. Det kultur-
historiska värdet hos området som helhet bedöms vara lågt, medan 
enskilda byggnader som Albydal 3 i norr och SBL i söder, båda strax 
utom planområdet, har höga värden. 

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

Västra delen av utredningsområdet karaktäriseras av storskalig infrastruktur med järnvägen som främsta yta, i hög grad planskilda lösningar på kraftiga vallar och 
broar, hårdgjorda ytor och en ensartad grönska. Foto till höger: Esseltes kontorsbyggnad i Albydal.
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4.6 Stadsbild: Huvudsta och Skytteholm

Området som helhet präglas av en relativt storskalig bebyggelse med 
skivhus varvade med punkthus och även större solitärer i form av 
kontors- eller myndighetsbyggnader som Tingsrätten/Polishuset och 
Bangården 4, f.d. Sirius. Den stora skalan på byggnaderna balanse-
ras av en generös landskapsplanering där byggnaderna kompletteras 
av grönområden mellan husen, alléer, en topografisk anpassning som 
bevarar en naturlig variation i landskapet och en stor andel öppna 
ytor. 

Områdets silhuett är varierande genom den glesa bebyggelsen, den 
individuella men relativt stora skalan på byggnaderna samt genom 
den delvis kuperade terrängen. I plan dominerar ett organiskt ideal, 
med svängda och slingrande gator i väst. Siktlinjerna är generellt 
långa och domineras av vyn längs järnvägsspåret. 

Inom det östligare området för Gamla Huvudsta finns en mer 
stadsmässig karaktär med rätvinkligt gatunät och delvis slutna 
kvarter. Närmast järnvägen dominerar dock solitärer och lamellhus. 
Karaktäristiskt är en mer vägnära bebyggelse medan miljonprograms-
bebyggelsen inte förhåller sig lika intimt till vägnätet. Istället för de 
organiska, bebyggelseintegrerade eller fria grönytorna i väster, utgör 
torg och parker de gröna mellanrummen i den östra delen. I östra 
Huvudsta-Skytteholm är terrängen betydligt flackare än i den västra 
delen och järnvägen är också i högre grad en integrerad del av stads-
miljön. Den har inte samma storskaliga barriärverkan som i de västra 
delarna av stadsdelen. 

Bebyggelsen söder om järnvägen har varierad karaktär med bland 
annat småskalig bostadsbebyggelse från omkr 1940-50-talet med 
tidstypiska detaljer. Lundagatan och Bangatan tillhör denna utbygg-
nadsperiod. Här finns även bostadshus från 1980-talet i postmo-
dern arkitektur samt industribyggnader – och hotellbyggnader från 
1960-talet. Huvudsta gamla skola är en av få byggnadern kvar från 
Gamla Huvudsta. 

Det utbredda Huvudstafältet som sträcker sig till Huvudsta centrum 
i söder avslutas mot järnvägen i norr. En exceptionellt lång allé 
börjar i den norra delen och leder söderut mot Huvudsta centrum. 
Gång- och cykelbanor leder längs med järnvägen samt korsar denna 
genom en tunnel mot Skytteholm norr om spåren. Nära järnvägen 
finns tre tidigare platser för, och rester av, torp tillhörande dåvarande 
Huvudsta gård. Av de tre torpen, Stenstorp, Jonstorp och Rudtorp, 
är det endast ett (Stenstorp) som idag har synliga rester ovan mark. 
Samtliga tre torp uppkom efter år 1850 varför de inte är skyddade 
genom kulturmiljölagen.

Grönområdet med gång- och cykelväg fortsätter längs med järnvägen 
till den planerade påfarten till Huvudstaleden som aldrig togs i bruk 
och som nu ger ett mycket övergivet intryck. Stråket präglas även av 
yngre lövträd så som lönn och buskar. På ömse sidor om järnvägen är 

höjdskillnaderna betydande, framför allt på den norra sidan. 

Bebyggelsen nära järnvägen i Skytteholm, mellan Huvudstagatan 
och Huvudstaleden utgörs av förhållandevis storskaliga flerbostads-
hus men upplevs som luftig och varierad, bland annat tack vare 
den omväxlande terrängen med stora höjdskillnader. Merparten av 
byggnaderna uppfördes under 1960-70-talet och är fint inpassade i 
topografin. Mellan bebyggelsen finns bevarad naturmark. 

4.7 Kulturmiljö: Huvudsta och Skytteholm

Det järnvägsnära området i Huvudsta-Skytteholm präglas av den 
stadsomvandling området genomgick på 1960- och 70-talen. Från 
perioden när Huvudsta var municipalsamhälle återstår endast ett 
fåtal spridda byggnader. En av dessa är Huvudsta gamla skola från 
år 1909 belägen strax söder om järnvägen nära Huvudstagatan. 
Järnvägsövergången vid Huvudsta torg är en ”rest” från Huvudstas 
gamla järnvägsstation. 

Banan utgör planområdets huvudsakliga riktning som allt annat 
relaterar till, och har som sådant ett högt kulturhistoriskt värde, inte 
bara ur järnvägshistoriskt och samhällshistoriskt perspektiv utan 
också som den viktigaste komponenten i upplevelsen av området, 
som förutsättning för stadsdelen och ur ett stadsplaneringshistoriskt 
perspektiv. Men emedan det gamla Huvudsta växte upp kring järnvä-
gen som ett viktigt transportmedel så har området sedan 1960-talet 
när stationerna i Huvudsta revs, i första hand fått de negativa as-
pekterna av järnvägen, som buller och barriäreffekter. Accessen till 
banan, som stationerna gav, har saknats, och järnvägen har på så sätt 
inte varit en direkt del av områdets identitet. Järnvägens betydelse 
för dagens Huvudsta-Skytteholm bedöms därför vara begränsad och 
dess effekter främst negativa. 

Det finns ett stort upplevelsevärde i stadsrummens variation, och 
ur ett historiskt perspektiv berättar stadsdelens olika karaktärer om 
stadsplaneringsideal främst under efterkrigstiden. Även det sena 
1800-talet kan skönjas men det domineras av efterkrigstidens fria 
planeringsideal med hus i park, stor skala och topografisk anpass-
ning. Ur ett stadsplaneringshistorisktperspektiv har området höga 
värden bland annat i kvarteret Ingenjören, men också kvarteren 
Salladen och Albygård 3 och den stadsplaneringskaraktäristik som 
präglar dessa kvarter ger dem samtidigt höga upplevelsevärden, 
genom kvaliteter som husens samspel med landskapets topografi och 
grönska.

Enskilda byggnader och stadsbildsenheter som här bedöms ha 
ett högt kulturhistoriskt väde är bostadsområdena Albygård 3 och 
Ingenjören, samt Tegen 6 och Bangården 4. Också Krubban 4, med 
Huvudstas gamla skola, och även den till skolan tillhörande längan 
mot spårområdet, uppförd under 1900-talets första hälft, bedöms ha 
ett högt kulturhistoriskt värde.

Huvudsta torg, järnvägen och Bangatan söderut.

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

Banvallen och järnvägsbron. Bebyggelsen på Framnäsbacken och 
Ankdammsgatan norr om järnvägen.
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Huvudsta gamla skola, kvarteret Krubban 4.

Trädkantad parkeringsyta mellan Framnäsbacken och järnvägen.

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

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

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

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

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

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

Rester av Stenstorp vid norra delen av Huvudstafältet.
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4.8 Stadsbild: 5.6 Solna Business park och Solna Strand

Solna Business park, tidigare Virebergs industriområde, och Albydal 
har en karaktär som skiljer sig mycket från Huvudsta-Skytteholm, 
med en mycket plan topografi och bebyggelsen rätvinkligt utställd 
längs järnvägen. Silhuetten är enhetlig med stora utsträckta volymer 
med begränsad höjd.   

Området präglas idag av ett storskaligt industri- och kontorslandskap 
som genomkorsas av det öppna stadsrum som Mälarbanans spår-
område och Sundbybergs bangård tillsammans skapar. Planområdet 
avslutas mot gränsen till Sundbybergs kommun, i nordligaste delen 
ligger Arvid Nordqvists kafferosteri. I området finns huvudkontor 
för flera stora företag, banker och myndigheter inhysta i stora kon-
torskomplex. Mellan byggnaderna ligger stora parkeringsytor och 
anslutningsvägar. Förutom Solna Business Park utgörs stadsbilden 
söder om spårområdet av stadsdelen Solna strand och den nordöstra 
delen av Lilla Alby, som är en del av Sundbybergs stad. Närområdet 
till järnvägen domineras sedan år 2014 av Swedbanks högresta 
huvudkontor. 

Inom spårområdet i Solna Strand invid Frösundaleden ligger även 
Stockholms-Wästerås-Bergslagens (SWB) gamla ånglokstall med 
vattentornsbyggnad från år 1904. Båda byggnaderna är exteri-
ört mycket välbevarade. Det finns även en välbevarad så kallad 
vändskiva för loken. I Solna Strand, alldeles nära järnvägen ligger 
Elema-Schönanders (senare Siemens) huvudkontor från början av 
1970-talet.

4.9 Kulturmiljö: Solna Business park och Solna Strand

Kvarteren direkt norr om spåren är bebyggda under en mycket inten-
siv period i 1960-talets början men drastiska ombyggnationer har 
gjort att de flesta byggnaderna helt förlorat sin ursprungliga arkitekto-
niska form. Ombygganderna bedöms här inte ha tillfört några kultur-
historiska kvaliteter, utan istället har värdet minskat. Av byggnaderna 
är det Verkmästaren 4 och Fräsaren 9 som bedöms ha höga värden. 
Som helhet bedöms bebyggelsen ha låga värden både ur ett doku-
ment- och upplevelsemässigt perspektiv. Om byggnaderna generellt 
hade varit mer välbevarade, så kan bedömningen ha varit en annan.

Istället för 1960-talets industriutveckling, så är det istället solitä-
rerna med egna arkitektoniska, arkitekturhistoriska och industrihis-
toriska värden som bär området ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 
Verkmästaren 4, Fräsaren 9, och i hög grad också kvarteret Stenhöga 
1 på södra sidan mom spåret. Stora Blå (Stenhöga) och Verkmästaren 
4 (Arvid Nordqvist) har i mycket hög grad också ett symboliskt värde 
för platsen, den tidigare genom sin dominanta volym i stadsbilden 
och karaktäristiska blåa färg, den senare genom ett exponerat läge 
intill centrala Sundbyberg, och genom att sprida kaffedoft i området. 
Arvid Nordqvists kafferosteri planerar emellertid att flytta till ny 
anläggning på grund av platsbrist, så även den karaktäristiska kaffe-
doften kommer att lämna platsen iniom några år. 

Lokstallet är idag en av få bevarade miljöer i området som har 
anknytning till järnvägens tidiga historia och som berättar om ång-
loksepoken och privatbanorna. Lokstallet som hanterats under vär-
dering av järnvägsmiljön ligger strax öster om Stenhöga, och de två 
byggnaderna utgör en skarp kontrast mellan det tidiga 1900-talets 
industriella tegelbebyggelse och 1970-talets storskaliga plåtklädda 
industrier.

Lokstallet och spårområde från Frösundaleden. 

Spårområdet från Frösundaleden västerut, Solna Business Park norr om spåren. Stenhöga 1, Stora blå, från Solna Business Park norr om spåren. Arvid Nordqvists kafferosteri, kvarteret Verkmästaren 4, i Solna Business Park. 

Kvarteret Fräsaren 9, uppförd för Svenska Tobaks AB i  Solna Business Park norr 
om spåren. 
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4.10 Känslighets- och tålighetsanalys

För att bevara områdets kulturhistoriska värden så bör framtida för-
ändringar anpassas till dess karaktärsdrag. Känslighet- och tålighets-
analysen till höger syftar till att definiera och tydliggöra fastighetens 
kulturhistoriska värden. Analysen ger riktlinjer för hur förändringståli-
ga olika delar av fastigheten är. 

Hög känslighet (rött) innebär att mindre ändringar inom landskapet 
eller byggnaden kan utföras under förutsättning att särskilt stor 
hänsyn visas.

Känsligt mot ändring (orange) innebär att landskapet eller byggnaden 
är av sådan art att den kan förändras under förutsättning att åtgärden 
görs med hänsyn till anläggningens övergripande karaktär.

Tåligt (gult) innebär att landskapet eller byggnader är av föränderlig 
eller förvanskad karaktär eller givits en gestalt som saknar tydlig 
koppling till den kulturhistoriska karaktären.

4.10.1 Hög känslighet mot förändring

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

4.10.2 Känsligt för ändring

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

4.10.3 Tåligt för ändring

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

Skiss av känslighets- och tålighetsanalys, utförd av AIX arkitekter, 2020-04-24. Skissen är utförd på en äldre planförslag som inte är det gällande.
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5.1 Beskrivning av planförslag

Föreslagen ny detaljplan spänner över järnvägssträckan Tomteboda- 
Solna businesspark och omfattar mark norr och söder om järnvägen 
i direkt anslutning till spåret. Detaljplanen innefattar intunnling av 
spåret mellan Frösundaleden och Nybodagatan (Huvudstatunneln), 
ny bebyggelse i Huvudsta/Skytteholm och Solna business park/Solna 
Strand samt två nya pendeltågsstationer. Följande kapitel beskriver 
kortfattat planens innehåll. 

5.1.1 Huvudstatunneln 

Delar av spårsträckan mellan Frösundaleden och Huvudstagatan in-
tunnlas så att Huvudsta och Skytteholm sammanlänkas ovan spåret. 
Tunneltaket bildar ett gaturum mellan husen med gågata, körbana 
och park. På norra respektive södra sidan av tunneltaket planeras ny 
bebyggelse.

5.1.2 Ny bebyggelse i Huvudsta/Skytteholm

Ny bebyggelse söder om spåret uppförs mellan Nybodagatan och 
Frösundaleden på mark som idag utgörs av den planerade påfarten 
till Huvudstaleden som aldrig togs i bruk. Även befintlig gång- och 
cykelväg invid påfarten tas i anspråk samt grönområden och stråk där 
naturvärden har identifierats. Den nya bebyggelsen angränsar i söder 
till befintligt bostadsområde samt till Huvudstafältet. 

Den planerade bebyggelsen uppförs i huvudsak som öppna kvarter 
med gårdsrum i mitten. Kvarteren utgörs av uppbrutna volymer som 
varierar i höjd mellan 5-9 våningar. Bebyggelsen placeras längs med 
befintligt spår så att järnvägens sträckning bibehålls. Byggnaden 
längst i väst utgörs av ett slutet kvarter med en byggnad om 7 vå-
ningar. Byggnaden längst i öst utmärker sig från övriga genom dess 
tvärställda placering i förhållande till befintligt spår. Placeringen 
innebär att banans öst-västliga riktning, som all befintlig bebyggelse 
relaterar till, visuellt sett bryts. Byggnaden planeras planeras uppfö-
ras i 7 våningar med en uppskjutande volym om 9 våningar.

Norr om befintligt spår föreslås fyra fristående byggnader med stor 
variation vad gäller skala. Markområdet utgör idag en grön kil mellan 
befintlig bebyggels och spårområdet. Här finns en gång- och cykelväg 
som sträcker sig mellan Huvudstagatan och Frösundaleden, parke-
ringsplatser och en lekplats som är inpassad i topografin och parkmil-
jön. Längs gång- och cykelvägen finns flera biotopsskyddade trädallér 
och skyddsvärda träd. Byggnaden som tillkommer längst åt väst pla-
neras uppföras på mark med påtagligt naturvärde. Bebyggelsen i väst 
får uppbrutna volymer som varierar mellan 5-15 våningar. Österut 
placeras en byggnad med två sammanhängande volymer som föreslås 
uppföras i 20 våningar och öster om den, en byggnad om 7 våningar.
All tillkommande bebyggelse följer banans öst-västliga riktning. 

5. ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS

5.1.2 Ny bebyggelse i Solna business park/ Solna Strand

I Solna Strand, söder om spåret möjliggörs för två nya byggnader. 
Dessa utformas som fristående långsmala volymer som placeras fram-
för kontorshuset Stora Blå, och P-hus Solna strand i direkt anslutning 
till spåret. Den tilltänkta platsen utgörs av en hårdgjord markremsa 
mellan spåret och befintlig bebyggelse. Här finns lastinfart, par-
keringsplatser och en äldre spårrest som krokar av från järnvägen. 
Byggnaden framför P-huset föreslås en höjd om 7 våningar medan 
byggnaden framför Stora Blå föreslås variera i höjd med högdelar om 
8 våningar och lågdelar om 3. I Solna business park möjliggörs för 
en byggnad söder om kafferosteriet Arvid Nordqvist vid Järnvägsgatan 
som ansluter till spåret i norr. Byggnaden föreslås uppföras i olika 
höjder 4-10 våningar. Järnvägsgatan byggs bort och en ny väg 
tillkommer söder om den nya byggnaden intill kafferosteriets östra 
fasad.

5.1.3 Nya pendeltågsstationer

Två nya pendeltågsstationer tillkommer, den ena byggs under järn-
vägsviadukten vid Huvudstagatan och den andra i den västra delen 
av planområdet, i Solna business park på gränsen till Sundbyberg. 
Stationerna förläggs inom befintligt spårområde. Utformning och 
volymer framgår inte av planförslaget, ej heller hur stationerna är 
tänkta att ansluta till gatorna norr och söder om spåret. 
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5.2 Planförslagets påverkan på stadsbild och kulturmiljö

5.2.1 Huvudstatunneln

Huvudstatunnelns påverkan på stadsbild och kulturmiljö har tidi-
gare bedömts i Miljökonsekvensbeskrivning: Mälarbanan: Huvudsta 
– Duvbo, Sundbybergs stad, Solna stad och Stockholms stad, 
Stockholms län: Trafikverket 2020-01-15. Bedömningen återges här;

Stadsbild

Intunnlingen av spårområdet mellan Nybodagatanoch Frösundaleden 
innebär att det tillkommer ett nytt långsträckt element som, på grund 
av sin dimension och massiva struktur, bedöms bli ett mycket domi-
nerande inslag i stadsbilden. Huvudstatunneln bedöms även skapa 
en tydlig visuell och fysisk barriär som ger en kraftig rumslig uppdel-
ning av landskapet. Höjden på tunnelns väggar i relation till kringlig-
gande marknivå varierar, men väggarna är på stora delar av sträckan 
så höga (drygt 10 meter) att den överblickbarhet som idag finns från 
spårområdets ena sida till den andra helt går förlorad. Undantaget 
är i intunnlingens västra ände, i anslutning till Frösundaleden, där 
tunnelkonstruktionens norra sida tar naturligt stöd mot omgivande 
terräng. Påverkan på stadsbilden och upplevelsen av denna bedöms 
bli som störst invid Ankdammsgatan där tunnelns vägg är som högst, 
se Figur 50. Utmed Huvudstatunneln är stadsbilden dessutom mer 
öppet, framförallt västerut, varför tunneln bedöms bli synlig även på 
större avstånd.

Kulturmiljö

Inga av de kulturhistorisk värdefulla byggnader som idag finns utmed 
järnvägen i Huvudsta/Skytteholm kommer att påverkas fysiskt av 
intunnlingen och det finns relativt få spår kvar av Huvudstas äldre 
bebyggelse. Den barriär som Huvudstatunneln kommer att utgöra 
får dock som effekt att det inte längre kommer att vara möjligt att 
visuellt läsa samman bebyggelsen norr om järnvägen med den söder 
om. Detta bedöms i sin tur försvåra läsbarheten av de kulturhistoriska 
sammanhang som likväl finns kvar i området kring järnvägen. Den ut-
byggda anläggningen gör små fysiska intrång i två av de områden för 
torplämningar som finns i Skytteholm respektive Huvudsta (nr 5 och 
7 i Figur 43). Eftersom det inte finns några synliga spår av lämning-
arna bedöms dessa intrång inte medföra några negativa effekter eller 
konsekvenser. Det går dock inte att utesluta att det finns idag okända 
kulturlager och fynd kvar i de två områdena som kan påträffas och 
potentiellt skadas i samband med byggverksamheten. Om fynd görs 
ska arbetet enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen omedelbart avbrytas 
och den som leder arbetet ska anmäla förhållandet till länsstyrelsen.

5.2.2 Ny bebyggelse i Huvudsta/Skytteholm

Stadsbild

Den nya bebyggelsen i Huvudsta och Skytteholm innebär, i kombina-
tion med intunnlingen, en påtaglig förändring av områdets stadsbild. 
Järnvägens komponenter döljs och den barriärverkan som spåret idag 
bildar, bryts. Samtidigt bildas en ny barriär mellan spårområdets 
norra och södra sida till följd av den nya bebyggelsen. Detta innebär 
att sikten och det visuella sambandet mellan spårområdets norra och 
södra sida försvagas kraftigt. De långa siktlinjerna i öst-västlig rikt-
ning som idag präglas av vyn längs spåret, försvinner.

Bebyggelsens placering utmed det intunnlade spåret är positiv 
eftersom järnvägens sträckning fortsättningsvis kan avläsas. Däremot 
bryter den tilltänkta byggnaden längst i öst den befintliga strukturen 
genom en tvärställd placering i förhållande till spåret. Att banans 
riktning, som all befintlig bebyggelse i området relaterar till, bryts 
bedöms som en negativ konsekvens för stadsbilden. 

Den nya bebyggelsens skala, kvartersstruktur, täthet och förhållande 
till kringliggande nya gator bidrar till att området får en mer stads-
mässig karaktär än idag. En negativ följd av det är att den befintliga 
planstrukturen med hus i park, topografisk anpassning och den 
generösa landskapsplaneringen med stora öppna ytor och grönstråk 
kommer vara svårare att avläsa och uppleva. Den stora skalan bidrar 
till att den nya bebyggelsen kommer dominera över den befintliga. 
Positiva följder är att det outnyttjade området söder om spåret får en 
mer levande stadsbild än idag.

Kulturmiljö

Inga kulturhistoriskt värdefulla byggnader som har pekats ut i 
Huvudsta/Skytteholm kommer att påverkas fysiskt av att ny bebyg-
gelse uppförs i området. Däremot försvinner komponenter som idag 
bidrar till läsbarheten av det kulturhistoriska sammanhang som finns 
kvar i området vid järnvägen, bland annat tunneln under järnvägen 
i höjd med Huvudstafältet. Tunneln tillkom redan vid den första 
enkelspåriga järnvägsutbyggnaden på 1870-talet. Norr om befintligt 
spår påverkas det organiska vägnät med riklig grönska som växer 
utmed spåret. Biotopsskyddade trädalléer och bevarad naturmark 
mellan husen påverkas också. Grönområdena har både natur- och 
kulturvärden som framför allt kopplas till stadsplaneringshistoria. Det 
outnyttjade området söder om spåret, där den tilltänkta påfarten till 
Huvudstaleden ligger, bedöms framför allt påverkas eftersom grönytor 
och växtlighet med kultur- och naturvärden försvinner. 

Den nya tvärställda byggnaden längs i öst skapar en barriär mellan 
västra Huvudsta/skytteholm och den östra delen. Detta skapar en tyd-
lig uppdelning mellan områdena vilket i sin tur påverkar läsbarheten 
av områdets framväxt och olika utbyggnadsetapper längs järnvägen.
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5.2.3 Ny bebyggelse i Solna Business park/Solna Strand

Stadsbild

Området präglas idag av ett storskaligt industri- och kontorslandskap 
som genomkorsas av det öppna stadsrum som Mälarbanans spårom-
råde och Sundbybergs bangård tillsammans skapar. Eftersom denna 
karaktär bibehålls förväntas stadsbilden inte påverkas avsevärt av de 
nya byggnader som tillkommer. Eftersom bebyggelsen beräknas bli 
upp till 8 våningar riskerar de däremot att bli mycket dominerande 
i vyn längs spåret. Detta påverkar sikten till landmärkena Stenhöga 
1 (Stora Blå) och delvis Verkmästaren 4 (Arvid Nordqvist) som idag 
utmärker sig som viktiga komponenter i stadsbilden. 

Kulturmiljö

Inga kulturhistoriskt värdefulla byggnader som har pekats ut i om-
rådet kommer påverkas fysiskt av den nya bebyggelsen. Däremot 
påverkas, som tidigare nämnts både Stenhöga 1 (Stora Blå) och 
Verkmästaren 4 (Arvid Nordqvist) och då framför allt Stora blå 
eftersom byggnaden skyms av en tillkommande byggnadsvolym 
från spåret i norr. Eftersom Stora blå är ett landmärke i området, 
och dessutom en av få välbevarade byggnader från 1960-70-talets 
industriutveckling, bedöms detta medföra negativa konsekvenser för 
kulturmiljön. Genom att den tillkommande byggnaden utformas med 
lågdelar om 3 våningar kan Stora blå delvis fortfarande skymtas från 
spåret och upplevas från den norra sidan av spåret. 

Stockholms-Wästerås-Bergslagens (SWB) gamla ånglokstall, som 
hanterats under värdering av järnvägsmiljön, kommer påverkas av den 
tillfälliga järnvägsansläggningen men bedöms inte påverkas ytterliga-
re av att ny bebyggelse tillkommer i anslutning till byggnaden. 

5.2.4 Nya pendeltågsstationer 

Stadsbild

I östra Huvudsta-Skytteholm är järnvägen i hög grad en integrerad 
del av stadsmiljön och den har inte samma storskaliga barriärverkan 
som i de västra delarna av stadsdelen. Den planerade pendeltågs-
stationen kommer i hög utsträckning att döljas av topografin och av 
bullerskyddsskärmar. Trots det kommer den bli visuellt synlig i stads-
rummet. I Solna Business park är marken flackare och den föreslagna 
pendeltågsstationen beräknas därför bli mycket synlig i stadsbilden. 
Påverkan bedöms dock inte vara stor eftersom sikten längs spåret 
redan begränsas av den bro som idag korsar spårområdet.

Kulturmiljö

Ur kulturmiljösynpunkt bedöms Huvudsta station stärka och för-
tydliga järnvägens betydelse i området. Det har även ett symboliskt 
värde att en ny station byggs i Huvudsta eftersom området fram till 
1960-talet hade två stationer. En förutsättning för att stationen ska 
tillföra värden till området är att utformningen inte bryter det visuella 
sambandet mellan Huvudsta torg och den järnvägsnära bebyggelsen 
söder om spåret. Den nya stationen i Solna business park bedöms 
inte påverka några byggnader eller samband av kulturhistoriskt värde.

5.2.5 Tomteboda

Varken stadsbilden eller de utpekade kulturvärdena i Tomteboda 
påverkas av de åtgärder som planeras inom ramen för den nya 
detaljplanen. Konsekvenserna av planerad spårutbyggnad beskrivs 
i Miljökonsekvensbeskrivning: Mälarbanan: Huvudsta – Duvbo, 
Sundbybergs stad, Solna stad och Stockholms stad, Stockholms län: 
Trafikverket 2020-01-15.

5.3 Sammanfattande bedömning

De åtgärder som planeras inom ramen för den nya detaljplanen 
medför inga fysiska intrång i de kulturhistoriskt värdefulla byggnader-
na längs järnvägsspåret. De negativa konsekvenserna för kulturmiljön 
är främst kopplade till de förändringar som följer av intunnligen av 
järnvägen och den nya bebyggelsen i Huvudsta/Skytteholm. Områdets 
historiska läsbarhet påverkas negativt av den uppdelning som bildas 
mellan östra och västra Huvudsta/Skytteholm och flera upplevelse-
mässiga värden påverkas till följd av att viktiga stadsplaneelement 
försvinner. I Solna Strand påverkas kulturmiljön negativt eftersom 
Stora blå (Stenhöga 1) delvis skyms av en ny byggnadsvolym. 

Förändringarna av stadsbilden blir framför allt tydliga i Huvudsta/
Skytteholm. Här tillkommer en ny stor struktur ovan mark i form av 
Huvudstatunneln och en storskalig och stadsmässig bebyggelse som 
bryter med befintlig planstruktur. Förändringen är delvis positiv efter-
som det outnyttjade området söder om spåret tas i bruk. De negativa 
konsekvenserna kopplas främst till den nya bebyggelsens påverkan 
på siktlinjer och visuella samband i alla riktningar. Utformningen av 
bebyggelsen bedöms även påverka läsbarheten av efterkrigstidens 
planeringsideal som präglar områdena både norr och söder om 
spåret. 

De planerade pendeltågsstationerna i Huvudsta och Solna business 
park kommer påverka stadsbilden men bedöms inte medföra några 
negativa konsekvener för kulturmiljön. Stationen i huvudsta bedöms 
snarare stärka och förtydliga järnvägens betydelse i området. 




