Kulturmiljökonsekvenser av strukturskiss för Alsike och Västra Knivsta

Marja Erikson och Per Lundgren 2021-01-15
1

Innehåll
Bakgrund
Uppdraget

Tidigare ställningstaganden
Sammanfattande resultat
Metod
Alsike
Historisk bakgrund
Landskaps– och bebyggelseanalys
Värdering

Konsekvensbeskrivning
Knivsta
Historisk bakgrund
Landskaps– och bebyggelseanalys
Värdering
Konsekvensbeskrivning

2

Bakgrund
Uppdraget
I Knivsta planeras för byggandet av 15 000 nya bostäder i samband med att järnvägen får fler spår och
nytt stationsläge i Alsike. Utbyggnaden avses ske
främst i Alsike och i de västra delarna av Knivsta
tätort. I samband med detta har Urban minds tagit
fram strukturskisser för de två utbyggnadsområdena, som i stora drag anger hur utbyggnaden ska
ske och vilken markanvändning man ser framför sig.
Föreliggande kulturmiljökonsekvensbeskrivning för
strukturskisserna har tagits fram av Upplandsmuseet
under december 2020 och januari 2021 på uppdrag
av Urban minds. Den är avsedd att fungera som ett
planeringsstöd vid det fortsatta arbetet och belyser
såväl de aktuella områdenas övergripande landskapshistoria och bebyggelsehistoria som kulturhistoriska värden och kulturmiljökonsekvenser av utbyggnader enligt strukturskisserna.
Utredningsområdet framgår av strukturskisserna till
höger. De gråmarkerade områdena är under planering och ingår inte i utredningen. De skrafferade
områdena är förtätningsområden. För övriga områden (vita) antas att eventuell befintlig bebyggelse
kommer att ersättas i sin helhet av ny bebyggelse.

Strukturskiss Västra Knivsta. Urban minds 2020-12-09.

Strukturskiss Västra Alsike. Urban minds 2020-12-09.
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Tidigare ställningstaganden
För den del av utredningsområdet som rör Alsike
samhälle har inga speciella utpekanden av kulturmiljö- eller landskapsvärden gjort. Det ingår inte
heller i något område av riksintresse för kulturmiljövården. I en kulturhistorisk bebyggelseinventering
som utfördes 1983 pekades Vrå gård ut som särskilt
värdefull och miljön är försedd med områdesbestämmelser. Vrå gård angränsar till utredningsområdet. Ett antal fornlämningar finns inom planområdet (se kartor till höger).
För den del av utredningsområdet som rör västra
delen av Knivsta tätort pekar bebyggelseinventeringen 1983 ut Nya Tarv och Ängby
(komministergården) som värdefulla miljöer. I kulturmiljöprogrammet för Knivsta tätort 2013 pekas
Baptistkapellet, stationen, Ängbypark och Ängby
bytomt med komministergården och mejerigården
ut som ”märkesbyggnader” i de västra delarna av
samhället. Baptistkapellet, stationsområdet och
komministergården skyddas i detaljplan. Utredningsområdet innefattar inte områden av riksintresse för kulturmiljövården eller utpekade värdefulla landskap. Områdesbestämmelser finns för Nya
Tarv.

Fornlämningsbilden i Alsike samhälle. Utdrag ur Riksantikvarieämbetets Fornsök 2021-01-14.

Fornlämningsbilden i Västra Knivsta. Utdrag ur Riksantikvarieämbetets Fornsök 2021-01-14.
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Sammanfattande
resultat
Strukturskisserna tar hänsyn till de mest värdefulla
kulturmiljöerna inom utredningsområdena genom
att dessa avsätts som ”karaktärsområden”. För
Västra Knivsta innebär detta att Nya Tarv från 1890
-talet, den utflyttade gården på Tarv 3:4 från första
hälften av 1900-talet, folkparken Ängbyparken och
Ängby bytomt skyddas från negativ påverkan på
kulturvärden. För Alsike är gårdsmiljön till soldattorpet Rosenborg utpekad.

delområde 2 (Ängby entré), 5 (Ängby bytomt) och
12 (Tarv Västra) i Västra Knivsta.
Som helhet får en utbyggnad i enlighet med strukturskisserna relativt liten påverkan på kulturmiljövärden. Det beror både på att huvuddelen av den
nya bebyggelsen är förlagd till mindre värdefulla
områden och att hänsyn tagits till de mest värdefulla miljöerna.

Till stor del inordnar sig strukturskisserna efter befintligt huvudvägnät, när sådant finns. Så bevaras till
exempel sträckningen av vägen mot Ekeby i Alsike
och Trunstavägen i Västra Knivsta. När det gäller
Björkkällevägen, vars sträckning överensstämmer
med den gamla landsvägen mellan Sigtuna och
Mora stenar, kommer den dock att få en annan
sträckning.
De sammantagna konsekvenserna för varje delområde har redovisats i tabeller, där de siffersatts i en
skala från 0 till 30. Om konsekvenserna är 10 eller
högre bedöms den negativa påverkan vara så stor
att justeringar kan övervägas för att minska denna.
Detta är fallet för delområde 5 (Hälleborg), 9
(Alsike station) och 10 (Tegelhagen) i Alsike samt
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Metod
Historisk landskaps- och bebyggelseanalys
I det första steget har en historisk landskaps- och
bebyggelseanalys som visar vilka historiska strukturer som är synliga i dagens landskap gjorts. Analysen har utgått från historiskt kartmaterial, detaljplaner och översiktsplaner, lantmäteriförrättningar
och uppgifter i folkräkningar och husförhörslängder
och har underbyggts genom fältbesök. Dessa har
utförts under december 2020. I den mån det funnits
litteratur eller tryckta källor med relevans för utredningen har dessa studerats. För Alsike har i första
hand ”Namn i Alsike” av Åke Norén (Uppsala
1992) varit användbar och för Knivsta tätort har
främst ”Kulturmiljöer i tätorten. Kulturmiljöprogram för Knivsta tätort” av Per Lundgren (red.)
(Knivsta 2013) använts. För områden utanför Knivsta tätort har ”Knivstabygden. Kulturhistorisk bebyggelseinventering” av Karin Löfgren (Uppsala
1983) bidragit med utpekade värdefulla områden.
Analysen redovisas med GIS-skikt som redogör för
de olika historiska strukturer som finns kvar i dagens landskap. Ett skikt visar markytor, ett visar
bebyggelseområden och ett visar historiska vägnät.
När det gäller markytor delas dessa in i följande kategorier:

Gammal åker

ytor som idag är öppna och vars
utbredning stämmer med byar nas gamla åkrar innan 1800alets nyodlingar och torpexpansion

Nyodlingar

ytor som idag är öppna och vars
utbredning stämmer med den
nyodling på naturlig ängsmark
och perifera torplägen som gjordes under 1800-talet

Byaskog

ytor som idag är skogbevuxna
och som innan laga skifte var
del av byarnas gemensamma,
skogbevuxna utmark

När det gäller bebyggelseområden delas dessa in
efter sin karaktärsgivande ålder. Utredningsområdena har inte påfallande stora tidsdjup och präglas
huvudsakligen av utvecklingen under 1900-talet.
Kategorierna ”innan 1900”, ”första hälften av
1900-talet”, ”andra hälften av 1900-talet” och
”2000-talet” ger därför tillräckligt fin upplösning
för utredningens behov.
Det historiska vägnätet innefattar i första hand
äldre sträckningar av landsvägar som finns bevarade idag, men också andra äldre vägsträckningar
som har betydelse för utläsningen av utredningsområdenas historia.

Kulturhistorisk värdering
Med utgångspunkt i den historiska landskaps- och
bebyggelseanalysen har kulturhistoriska värderingar
av utredningsområdenas olika delar gjorts. Vid värderingen har hänsyn tagits till i vilken mån respektive historiska struktur är viktig för att förstå områdets historia och utveckling och hur betydelsefull
den historia som strukturen illustrerar är. Värderingen redovisas i en färgskala där rött är det mest värdefulla och blått det minst värdefulla, med en glidande skala mellan dessa extrempunkter. Värderingen är gjord i en lokal kontext och säger inte hur värdefulla strukturerna är i ett större, regionalt perspektiv. I värderingen har speciellt värdefulla historiska
landskapsrum identifierats. Dessa är markerade som
vita ringar, utan färgskala.

Kulturhistorisk konsekvensbeskrivning
Vid den kulturhistoriska konsekvensbeskrivningen
används strukturskissens olika delområden. Konsekvenserna på de kulturhistoriska värden bedöms för
varje delområde. Konsekvenser som bedöms är till
exempel brytning av historiskt vägnät, bebyggande
av äldre odlingslandskap, påverkan på historiskt viktiga landskapsrum och påverkan på värdefulla bebyggelseområdens karaktär och identitet bland annat genom mer otydliga gränser till omgivande områden och byggnader med avvikande karaktär.
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Konsekvensbedömningarna sammanfattas i tabellform där konsekvenserna viktas efter vilken kulturhistorisk betydelse de har. Detta görs genom att siffersätta respektive delområdes kulturhistoriska
värde i en skala från 0 till 6, där ”0” betyder att området helt saknar kulturhistoriska värden och ”6” att
området har mycket höga kulturhistoriska värden.
På samma sätt siffersätts graden av påverkan på kulturmiljön om planerna verkställs från 0 till 5, där
”0” innebär att inga fysiska förändringar kommer
att ske i området och ”5” att inget av den befintliga
miljön kommer att finnas kvar. Den sammanlagda
kulturmiljökonsekvensen fås genom att multiplicera
det båda faktorerna med varandra. Detta resulterar i
en skala från 0 till 30, där ”0” innebär att det inte
blir några konsekvenser för kulturvärdena och 30
att det blir mycket stora negativa konsekvenser för
kulturvärdena.

Alsike station. Byggnaden på bilden är från 1930-talet och är numera riven. Foto Järnvägsmuseet.
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Alsike
Historisk bakgrund
Dagens samhälle Alsike är en förhållandevis ung
bebyggelsemiljö som växte fram på den historiska
byn Ekebys respektive gården Vrås ägor. Fram till
mitten av 1800-talet bestod hela utredningsområdet
av åkrar, ängsmarker och vidsträckta skogar, och
bebyggelsen utgjordes av de två gårdsmiljöerna
Ekeby och Vrå samt enstaka torp. Den nuvarande
Vrå herrgård uppfördes i början av 1800-talet.
Ekeby bytomt låg direkt väster om utredningsområdet , och där finns idag ingen bebyggelse kvar.
Under slutet av 1800-talet var både Vrå och Ekeby
rationellt drivna storgårdar med ett stort antal
drängar, pigor och statarfamiljer i sin tjänst. Antalet
torp ökade också i området under 1800-talet, vilka
fick typiska torpnamn som Fågelsången, Lustigkulle
och Rosenborg.
På 1860-talet drogs den norra stambanan genom
området. Något järnvägssamhälle kom dock till en
början inte att uppstå. Stambanan hade inte någon
station i området och det fanns inte förutsättningar
för annat än torpen och den bebyggelse som var
direkt kopplad till Vrå gård.
År 1904 utverkade dock den dåvarande ägaren av
gården, friherre von Paykull, att en hållplats skulle
anläggas på ett stycke mark vid Grindtorpet strax
intill korsningen mellan landsvägen och järnvägen.

Markstycket skänkte Paykull till Statens Järnvägar.
Hållplatsen kallades Vrå anhalt och här uppfördes
en oansenlig träbyggnad med väntrum och expeditionsrum. Det fanns också en plattform i trä och
en signalstång. Anläggningen bekostades av von
Paykull men övergick omgående till Statens Järnvägar. Hållplatsen var bara till för persontrafik och
förutom personligt resgods var det endast tillåtet
att från Vrå transportera mjölkflaskor.
Även om det fanns restriktioner för hur hållplatsen Vrå fick användas innebar den startskottet för
ett nytt samhälle. 1909 såldes hela egendomen Vrå
till AB Hem på landet och därmed tog utvecklingen fart på allvar. Bolaget styckade upp mark till
både småbruk och småhustomter som försåldes.
Småhusområdet kallades Wrå villaområde och innefattade i stort sett hela det område som sedan
utvecklades till Alsike stationssamhälle, även de
angränsande delarna av Ekeby. Tomterna i Vrå
villaområde var planerade med viss omsorg. Till
största delen följde de järnvägen och det befintliga
vägnätet, och bostadshusen låg långt in på de förhållandevis stora tomterna.
Under 1910-talet genomfördes ett stort antal
tomtavstyckningar, med en toppnotering 1916 då
fler än 50 nya tomter bildades. 1918 köptes själva
herrgården och tomterna närmast gården av kapten Ernst Malmberg. Malmberg var intresserad av

att återskapa delar av den äldre herrgårdsmiljön, vilket innebar att styckningstomterna intill herrgården
förblev obebyggda.
1921 döptes Vrå anhalt om till Alsike anhalt och det
är troligen vid denna tid som samhället börjar kallas
för Alsike. I början av 1930 beslutades att hållplatsen skulle moderniseras och efter ritningar 1934 av
Statens Järnvägar uppfördes en ny träbyggnad i
funktionalistisk stil.
I utredningsområdet sydligaste del etablerades på
1940-talet Alsike snickerifabrik (Alsikekök).
År 1952 fick området närmast väster och söder om
Alsike station en byggnadsplan. Initiativtagare var
ägaren till Ekeby gård, på vars marker det nya området skulle ligga. När planen togs fram fanns bara ett
fåtal byggnader i området, men med de goda järnvägsförbindelserna och närheten till Uppsala såg
man goda förutsättningar för ny bebyggelse, främst
sportstugor och bostadshus. Förväntningarna kom
dock på skam och endast ett mindre antal småhus
uppfördes enligt planen.
I mitten av 1900-talet hade Vrå villaområde byggts
ut ungefär till sin nuvarande omfattning. Under
1900-talets senare decennier har området fortsatt att
kompletteras och förtätas genom avstyckningar av
större tomterna och uppförande av nya villor.
innehåll
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I början av 1990-talet planerades för en ny stor stad
i Alsike med upp till 30 000 invånare, att jämföra
med de omkring 400 personer som då bodde i samhället. Planerna realiserades inte i sin ursprungliga
tappning men en storskalig omdaning och utbyggnad av samhället påbörjades.
Ett mindre bostadsområde längs Emil Eklunds väg
uppfördes efter detaljplan 1990, och 1994 byggdes
en gångtunnel under järnvägen för Vrå herrgårdsväg. Samma år upprättades handlingar för Alsikebron, som i en hög båge och mjuka anslutande vägböjar förbinder de båda sidorna av järnvägen strax
norr om den gamla plankorsningen.
2010 kom plan för skola och bostäder i nordöstra
Alsike. 2012 fastställdes en fördjupad översiktsplan
för Alsike och 2013 kom ytterligare en planetapp i
utbyggnaden (Alsike Nord Etapp 1). Dessa planer
har resulterat i en ny bebyggelse som i omfattning
vida överstiger allt som dittills byggts i det lilla samhället. Huvuddelen av utbyggnaden har skett på den
gamla skogsmarken till Vrå gård och har inneburit
anläggandet av nya gator och ett nytt vägnät.

Utsnitt av karta över Wrå villaområde upprättad 1909 som visar hållplatsmiljön. Vrå
hållplats var startskottet till Alsike samhälle när den inrättades 1904. Lantmäteriet.
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Landskaps– och bebyggelseanalys
De centrala delarna av området präglas av en dalgång i nord-sydlig riktning. I dalgångens botten har
det historiskt funnits naturlig ängsmark och hela
området norr om Vrå gård har varit skogsmark.
Gränsen mellan socknarna Alsike och Knivsta följde ungefär dalgången och här gick också gränsen
mellan byn Ekeby i Alsike socken och sätesgården
Vrå i Knivsta socken. Norr om byaskogarna vidtog
häradsallmänningen för Ärlinghundra och den stora
Lunsen skogen, eller ”Alsikeskogen” som den kallades av 1700-talets lantmätare.
I den lokala kontexten finns det två historiska centralområden för jordbruket. Alldeles väster om utredningsområdet låg bytomten till Ekeby by med
omgivande inägor, åkrar och ängar. Den gamla bytomten är avröjd men fortfarande synlig i landskapet. Öster om utredningsområdet ligger Vrå gård på
en höjd. Vrå gård hade sina åkrar på höjdryggens
slänt åt väster.
Framförallt under andra hälften av 1800-talet skedde en omfattande nyodling av mark. Det var till stor
del de naturliga ängarna, men också annan mer perifer utmark som odlades upp. Här etablerades en rad
torpställen, speciellt i slutet av 1800-talet. En stor
del av denna torpbebyggelse har utvecklats till villaområden under 1900-talets senare del, men några
äldre miljöer finns bevarade.

Det historiska kulturlandskapets indelning i öppen
mark (åker och äng) och skog kan ses ännu idag
inom utredningsområdet. De öppna gräsbevuxna
ytorna har sitt ursprung i 1800-talets odlingsexpansion och nyodling på marginella odlingsmarker.

Inom utredningsområdet finns idag bara enstaka
bebyggelse som är äldre än inrättandet av Vrå hållplats 1904. En av de mest tongivande byggnaderna är Vrå herrgård från första hälften av 1800talet. När det gäller bebyggelse med ursprung i de
spridda torp som anlades under andra hälften av
1800-talet finns få relativt få äldre byggnader kvar
från tiden före år 1900. Ett av undantagen är soldattorpet Rosenborg som ligger i anslutning 1800talets nyodlingar på Ekebys marker. I övrigt utgörs
samhällets äldre bebyggelse av småhus från första
hälften av 1900-talet. De koncentreras till ett långsmalt band i omgivningarna närmast järnvägen
och ligger till stor del inom det område som planlades som ”Wrå villaområde” omkring 1910. Här
finns också några verksamhetsbyggnader och
ganska många senare byggda villor. Även väster
om järnvägen finns ett långsmalt område med
småhus från första hälften av 1900-talet, med
tomter på Ekebyskogens slänter åt öster.

Nyare mindre småhusområden, från andra hälften
av 1900-talet och början av 2000-talet finns över
hela området, samlade i mindre grupper eller helt
friliggande. Ofta har de uppförts i anslutning till
äldre torpbebyggelse.
Området öster om utredningsområdet präglas helt
av den storskaliga utbyggnaden av Alsike under
2000-talet och 1990-talet, med bland annat bostäder
och skolor. Dessa områden är uppförda på gammal
skogsmark till Vrå.
Inom utredningsområdet finns några mycket gamla
vägsträckningar. Den kanske äldsta vägsträckningen
inom området är Björkkällevägen söder respektive
norr om järnvägsöverfarten. Dess ursprung är den
mycket gamla landsvägen mellan Sigtuna och Mora
stenar och vidare norrut. En annan vägsträckning av
mycket hög ålder är den grusväg i den södra delen
av utredningsområdet som leder till Ekeby före
detta bytomt.
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Häradsekonomiska kartan från år 1903
med utredningsområdet markerat med
lila linjer.

strak
Före 1800
Efter år 2000
1800-tal
1900-tal

bebyggelse
Wrå villasamhälle
Torp (< 1900)
> 2000
1900 - 1950
1950 - 2000

markytor_alsike
Ekeby byaskog
Ekeby gamla åkrar
Nyodling av naturlig äng och torparåkrar
Vrå byaskog
Vrås gamla åkrar
Ärlinghundra häradsallmänning

Ekeby bytomt

historisk bebyggelse- och
landskapsanalys

Värdering
Mark
Större delen av utredningsområdet ligger inom det
som på 1700-talet var byaskog till Ekeby, och skogen dominerar fortfarande området. Skogen har
inget stort kulturhistoriskt värde i sig, men är värdefull som brynskapare och avgränsare mot den historiska åkermarken. Med hjälp av skogen kan det historiska landskapet och gränser mellan inägor och
utmark avläsas.
Inom utredningsområdet finns det inga områden
som varit äldre åkermark till Ekeby eller Vrå, bortsett från den sydligaste spetsen av ett av delområdena. I stället präglas odlingslandskapet av odlingsexpansionen under andra hälften av 1800-talet. Spåren av denna har ett lägre kulturhistoriskt värde än
de äldre tidsskikten.
Landskapsrum
Värdefulla historiska landskapsrum finns i anslutning till Ekeby gamla bytomt och Vrå gård, strax
utanför utredningsområdet.
Bebyggelse
Inom utredningsområdet har bebyggelsen inom Vrå
villaområde ett visst värde. Området är uppfört enligt en plan från början av 1900-talet och har en
handfull kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader. Området är fortfarande inte fullt utbyggt efter
de ursprungliga planerna, vilket inte hindrar att det
är ganska vanligt med avstyckningar av de ursprungligen förhållandevis stora tomterna. Andelen villor

från andra hälften av 1900-talet är stort och de
flesta äldre hus har byggts om under årens lopp.
Några äldre torpmiljöer finns bevarade, liksom
enstaka småbruk strax söder om utredningsområdet. I dessa miljötyper finns ett mindre antal byggnader som är värdefulla ur kulturhistorisk synvinkel, även om områdena som helhet är mindre värdefulla.
Stråk
Inom eller i direkt anslutning till utredningsområdet finns det flera värdefulla historiska vägsträckningar. Den mest värdefulla av dessa är den gamla
landsvägen mellan Sigtuna och Mora stenar som
troligen har ett mycket gammalt ursprung. Vägen
har i någon mån kurvrätats och justerats men bibehåller till största delen sträckningen från åtminstone 1600-talet, då de första kartorna över
området upprättades. Även vägen mellan Ekeby
och den större landsvägen har ett stort värde och
följer sin gamla sträckning. Denna väg har grusbeläggning och slingrar sig fram i landskapet.

Inom Vrå villasamhälle finns delvis ett vägnät som
är bevarat från planläggningen i början av 1900talet.
Från Vrå herrgård löper en rak, delvis alléförsedd
väg som är en del av herrgårdens 1800-talsgestaltning.
innehåll
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Färgkarta över kulturhistoriskt värde
ju varmare färg desto högre värde

Konsekvensbeskrivning

Delområde

Kulturhistoriskt
värde
0-6

Påverkan
0 -5

Sammantagen konsekvens

Historisk bakgrund

Strukturskissens konsekvenser för kulturvärdena

1. Framtiden

1

5

5

Skog till byn Ekeby.

Skogen försvinner, men liten påverkan på kulturvärden

2. Finnvreten

2

3

6

Område med delvis lantlig karaktär med spridd bebyggelse
från 1900-talets mitt och därefter.

Den lantliga karaktären som visar på områdets agrara
historia försvinner om området förtätas.

3. Vrå villaområde
(norra)

2

3

6

Vrå villaområde från början 1900-talet. Idag få äldre villor
kvar. Villaområdet har gradvis förtätats under 1900-talet.

Det gamla villaområdet karaktäriserades av enbostadshus
på relativt stora tomter, en karaktär som helt försvinner
vid ytterligare förtätning.

4. Vrå villaområde
(södra)

3

3

9

Vrå villaområde från början 1900-talet. Idag relativt få äldre
villor kvar. Villaområdet har gradvis förtätats under 1900talet. Enstaka fornlämningar.

Det gamla villaområdet karaktäriserades av enbostadshus
på relativt stora tomter, en karaktär som helt försvinner
vid ytterligare förtätning.

5. Hälleborg

4

4

16

1800-tals nyodlingsmark på Vrå skog, idag öppen gräsbevuxen mark. Den uråldriga landsvägen mellan Sigtuna och
Mora stenar går genom området. Fornlämningar.

Strukturskissen tar inte hänsyn till den äldre vägsträckningen, och den kommer inte att finnas kvar, vilket är negativt för kulturvärdena.

6. Nyborg

2

3

6

Den lantliga karaktären försvinner om området förtätas.

7. Rosenborg

2

3

6

8. Alsikehöjden

1

4

4

Spridd bebyggelse med ursprung i torp från 1800-talet, lantlig
karaktär.
Öppna marker med ursprung i 1800-talsåkrar. Rosenborg,
delvis bevarad soldattorpsmiljö med kulturhistoriskt värde.
Fornlämning i södra delen.
Skog till Ekeby by

Strukturskissens parkmiljö innebär endast liten påverkan
på kulturvärdena.
En betydande del av den gamla skogen försvinner

innehåll
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Delområde

9. Alsike station

Kulturhistoriskt
värde
0-6
2

Påverkan
0 -5

Sammantagen konsekvens

Historisk bakgrund

Strukturskissens konsekvenser för kulturvärdena

5

10

Spridd småhusbebyggelse från första hälften av 1900talet. Inom området finns några byggnader med kulturhistoriskt värde.

Vrå villasamhälle splittras upp.

10. Tegelhagen

2

5

10

Öppen mark, fd nyodlingsmark från 1800-talet, byaskog.
Fornlämning i söder.

Den nya bebyggelsen kommer att täcka alla de ytor som är
öppna idag, därmed försvinner möjligheterna att utläsa
1800-talets nyodlingar i området. Ett skogsbryn försvinner.

11. Ekedalen

3

3

9

Större delen på historisk skogs-/betesmark till Ekeby.
Södra spetsen på historisk åker till byn. Gammal väg till
Ekeby i södra delen.

Strukturskissen berör inte skogens bryn och får därmed
mindre påverkan på kulturvärden. Den gamla vägen till
Ekeby kommer att förändras och få karaktär av stadsgata.

12. Fahlströms väg
Fågelsången

2

3

6

Bostadstomter etablerade kring mitten av 1900-talet,
idag framför allt senare bebyggelse. Delvis bevarad torpmiljö längst i söder.

Endast liten påverkan på kulturvärdena.

13. Alsike snickeri

2

3

6

Öppen mark som odlades upp på 1800-talet. På mindre
höjd i södra delen ligger Alsike snickerifabrik från 1940talet. (Alsikekök)

Den öppna, delvis lantliga landskapskaraktären och spåren
av 1800-talets nyodling försvinner.

innehåll
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1

2

3
5

6
7

9
8

10

4

12
11

13

Västra Knivsta
Historisk bakgrund
Stationssamhället Knivsta växte fram i och med att
den norra stambanan invigdes 1866, med en station
några kilometer norr om Knivsta kyrka. Då fanns
sedan gammalt bebyggelse till olika byar i stationens
närhet. Byarna var små och det som idag utgör
Knivsta tätort breder ut sig på markerna till ett stort
antal historiska byar. Utredningsområdet väster om
järnvägen berör Oleda (sydvästra spetsen av utredningsområdet), Tarv (södra och västra delen av utredningsområdet), Ängby (centrala och norra delen
av utredningsområdet) samt Trunsta (den nordligaste spetsen av utredningsområdet). Öster om järnvägen, utanför utredningsområdet, fanns byarna
Särsta och Gredelby. Idag finns rester av bybebyggelsen bevarad på den gamla bytomten till Ängby,
och det finns också gårdsbebyggelse i form av en
gård som flyttade ut från byn Tarv i slutet av 1800talet, Nya Tarv. Till den agrara bebyggelsen hör
också torpmiljöerna vid Ekeberg.
Med järnvägen växte bebyggelse som inte var kopplad till jordbruket fram. I stationsområdet uppfördes
stationsbyggnad, personalbostäder och magasin och
en park anlades i ett långsmalt stråk längs järnvägens
västra sida. Samhället växte främst till sig på den
östra sidan om järnvägen, med service, handel och
bostäder. Utvecklingen tog fart kring sekelskiftet

1900 då Knivsta sågbolag etablerade sig med
ångsågverk och hyvleri och snart även ett
tegelbruk. Områden med arbetaregnahem
uppfördes på Gredelbys marker. Under
första hälften av 1900-talet tillkom fler industrier och bostadsbyggandet fortsatte med
flerbostadshus, bland annat i Särsta.
Ännu 1970 fanns det inga större bostadsområden väster om järnvägen och åkrar och
jordbruksbebyggelse dominerade miljön
ända in mot järnvägsområdet. Kring mitten
av 1970-talet började den mest omfattande
utbyggnaden i samhällets historia. Västra
Ängby uppfördes 1978, Ängbygården 1981
och Östra Ängby 1983. 1989 byggdes Gredelbyleden i en mjuk båge över järnvägen,
för att förbättra kommunikationerna och
förbindelsen mellan de båda sidorna av järnvägen.

Ängby med sina två gårdar vid storskiftet 1764. Lantmäteriet.
innehåll
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Landskaps– och bebyggelseanalys
Utredningsområdet består av delar av Knivsta tätort
väster om järnvägen. Historiskt präglas området av
flera ganska små byar med begränsade utmarker:
Oleda i söder, Trunsta i norr och Tarv och Ängby
centralt i området. Järnvägen invigdes 1866 och fick
stor påverkan på områdena öster om järnvägen, där
det växte fram ett samhälle på Gredelbys och
Särstas ägor. Järnvägsstationen med parkanläggning
och personalbostäder, som fortfarande finns kvar,
förlades på den västra sidan av järnvägen, men trots
det skedde inga större förändringar i det omgivande
landskapet, åtminstone inte kopplat till järnvägen.
Vid sekelskiftet 1900 var byn Tarv uppdelad i tre
ensamgårdar spridda över byns marker. Två av gårdarna låg i utredningsområdets södra del, direkt söder om Särstavägen. Den västra av gårdarna, Nya
Tarv, finns fortfarande kvar och även delar av den
östra, liksom komministergården på den gamla bytomten till Ängby. Dessa bebyggelsemiljöer är de
enda inom utredningsområdet som är äldre än 1900talet.

byaskogarna möter öppen odlingsmark.

Ännu i början av 1970-talet hade området en starkt
agrar prägel, med gårdsbebyggelse och åkrar ända in
mot stationsområdet. Landskapet var småbrutet
med skogsholmar och mindre byaskogar kring den
flikiga åkermarken. Denna prägel finns bevarad i
områdets södra respektive norra del, där de gamla

I slutet av 1970-talet och under 1980-talet formades större delen av utredningsområdet till det utseendet det har idag, med storskalig utbyggnad med
bostäder i Västra Ängby och Östra Ängby och
med en succesiv utbyggnad och förtätning av det
centrala industriområdet liksom industriområdet
längs järnvägen.

Det uppstod inte en lika omfattande torpbebyggelse i Västra Knivsta som i Alsike. Byarna var
små och det fanns begränsat utrymme för expansion av odlingsmarken. Några enklare bebyggelsemiljöer växte dock fram, som till exempel lägenhetsbebyggelsen Ekeberg vid gränsen mellan
Ängby och Trunsta.
Inom utredningsområdet finns ett antal gamla
vägsträckningar, där vägen från Trunsta via Ängby
till Särsta en av de viktigare. Denna sträckning är
mycket gammal.
Under första hälften av 1900-talet uppfördes en
del egnahem och villor i området, framför allt på
Lyckåsen och längs vägen mellan Ängby och
Särsta. En idrottsplats, Engvallen, tillkom också
och strax efter mitten av seklet började ett industriområde växa fram på Ängbys åkermark centralt
i området. 1961 anlades en folkpark, Ängbypark,
strax väster om industriområdet.

innehåll
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Häradsekonomiska
kartan från år 1903
med
utredningsområdet
markerat med blå
linjer.

strak
Före 1800
Efter år 2000
1800-tal
1900-tal

bebyggelse_knivsta
efter 2000
1950 - 2000
1900 - 1950
före 1900

markytor_knivsta
Ängby byaskog
Tarv byaskog
Ängby gammal åker
Tarv gammal åker
Oleda gammal åker
Nyodlingar

historisk bebyggelse- och
landskapsanalys

Värdering
Mark och landskapsrum
Utredningsområdet ligger till största delen inom de
gamla byarna Tarv och Ängby. Trots en storskalig
utbyggnad av Knivsta tätort under andra hälften av
1900-talet finns såväl gammal åkermark som byaskogar bevarade, med värdefulla landskapsrum
som formas av mötet mellan de två markslagen.
Dessa rester av det äldre agrar landskapet finns i
utredningsområdets södra respektive norra del.
Bebyggelse
Inom utredningsområdet finns det två värdefulla
miljöer från tiden innan 1900: den gamla gårdsbebyggelsen på Ängby bytomt och den utflyttade gården Nya Tarv (stationsområdet med stationsbyggnad, personalbostäder och järnvägspark ingår inte i
utredningsområdet). Dessa två bebyggelsemiljöer är
de mest värdefulla inom utredningsområdet. Det
finns också vissa värden i den äldre bebyggelsen på
Lyckåsen och i de tidstypiska radhusen med platt
tak, mexitegel och mörkbrun träsarg mellan Ängvallen och bytomten.
Bebyggelsen från slutet av 1900-talet i Västra Ängby
och Östra Ängby är för ung för att ha särskilda kulturhistoriska värden.
Stråk

Knivsta tätort 1938 med området väster om järnvägen i förgrunden. Längst ner i bild syns två
utflyttade gårdar från byn Tarv, som fortfarande finns kvar som värdefulla miljöer. Foto Upplandsmuseet/AB Flygtrafik.

Den bevarade vägsträckningen från Trunsta via
Ängby till Särsta har stora värden som en historisk
struktur, liksom landsvägen mot Oleda.
innehåll
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Färgkarta över kulturhistoriskt värde
ju varmare färg desto högre värde

Konsekvensbeskrivning

Delområde

Påverkan
0 -5
3

Sammantagen konsekvens
9

Historisk bakgrund

Strukturskissens konsekvenser för kulturvärden

1. Trunsta

Kulturhistoriskt värde 0
-6
3

Torpställen från 1800-talet. Östra delarna fd
åkermark. Viktigt historisk vägsträckning i
Trunstavägen.

Den fd åkermarken byggs igen, den historiska gränsen mellan den
öppna odlingsmarken och utmarken försvinner, värdefull torpmiljö
försvinner. Den äldre vägsträckningen bibehålls.

2. Ängby entré

2

5

10

Historisk åkermark, idag öppen gräsyta mellan Gredelbyleden och Norra Ängby

Rester av gammal åkermark byggs igen.

3. Västra Ängby

1

1

1

Varierad bebyggelse med radhus och låga
flerbostadshus från 1970-talet.

Om förtätning innebär att befintlig bebyggelse bevaras blir påverkan
liten.

4. Ängby park

4

1

4

Folkpark från 1961.

Folkparken bevaras, liten påverkan på befintlig bebyggelse.

5. Ängby bygata

5

2

10

Historisk bytomt till Ängby. Äldre bebyggelse
med stora kulturhistoriska värden.

Ny bebyggelse uppförs i direkt anslutning till befintlig. Bebyggelseområdets avgränsning kommer att förändras och miljöns identitet
inte bli lika tydlig.

6. Lyckås

3

3

9

Delvis bevarad bebyggelse från 1920-talet, i
områdets västra del kedjehus från 2000-talet.

Den värdefulla bebyggelsen med stora grönskande trädgårdar mister sin kontext vid en förtätning.

7. Bandyvägen

2

2

4

Kedjehus från andra hälften av 1900-talet,
församlingshem från 1938.

Om förtätning innebär att befintlig bebyggelse bevaras blir påverkan
liten.

8. Knivsta station

1

5

5

Komplexet Ängbygården uppfört 1981, idrottsplanen Engvallen från 1930-talet

Låga kulturvärden, Engvallen bevaras.

9. Oleda

2

3

6

Historiska åkerytor, bebyggelse från mitten
och slutet av 1900-talet.

Den lantliga karaktären i Knivstas utkant förändras. Den historiska
gränsen mellan åkermark och skog försvinner.

innehåll
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Delområde

Kulturhistoriskt värde 0
-6

Sammantagen
konsekvens

Historisk bakgrund

Strukturskissens konsekvenser för kulturvärden

4

Påverka
n
0 -5
1

10. Nya Tarv

4

Bevarad agrar gårdsmiljö med stora kulturhistoriska värden.

Mindre påverkan p.g.a. bibehållen gårdsmiljö och fortsatt öppna
ytor.

11. Lillhamra

3

2

6

Mindre bebyggelsemiljö med hus från fr a
1900-tal.

Liten påverkan.

12. Tarv västra

3

5

15

Historiska åkrar till byn Tarv.

Den bevarade agrara karaktären försvinner. Ett viktigt landskapsrum försvinner.

14. Nydal norra

1

5

5

Historiska åkrar, idag öppna gräsytor, idrottsplaner.

De ännu historiskt öppna markerna byggs igen.

15. Nydal södra

1

4

4

Industriområde som utvecklats under 1900talets andra hälft.

Ett gammalt centralt beläget industriområde, som utgör en årsring i
den västra delen av tätorten innan de stora bostadsområdena tillkomst, försvinner.

16. Östra Ängby

1

3

3

Flerbostadsområde från 1980-talet.

Om förtätning innebär att befintlig bebyggelse bevaras blir påverkan liten.

innehåll

25

delområden
1
16
2
6

5

3

4

9

7

10
11 12

8
14
13
15

