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1.1 Inledning

Bakgrund och syfte
Föreliggande kulturmiljöutredning har tagits fram på 
uppdrag av Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB. 
Syftet med detta dokument är att på ett tydligt sätt re-
dovisa det berörda områdets historiska utveckling, dess 
nuläge och vilka historiska spår som finns bevarade, be-
rörda fastigheters kulturhistoriska värden samt hur dessa 
kopplar till utpekade värden i riksintresset. Vidare ana-
lyseras ett antal valda vyer i förhållande till riksintres-
set. Kulturmiljöutredningen är tänkt att fungera som ett 
underlag vid utveckling av fastigheterna. 

Avgränsning
Rapporten är avgränsad till de berörda fastigheterna 
Gnesta 16:3, 16:7, 16:8 och 16:9. Den historiska beskriv-
ningen är avgränsad till de skeden som haft betydelse för 
området rapporten berör.  

Fastighetsdata
Fastighetsbeteckningar: Gnesta 16:3, 16:7, 16:8, 16:9
Tidigare kvartersnamn: Kvarnen
Adress: Västra Storgatan/Mejerigatan, Gnesta
Ursprunglig användning: industrifastigheter

planområdet markerat med streckad röd linje. Bildkälla: Lantmäteriet. 

Plaområdets ungefärliga utstäckning markerad med streckad röd linje. Foto. Mattias Eklund.
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1.2 Kulturhistoriska förutsättningar

Riksintresse 

Riksintresse för kulturmiljövården Gnesta [D44]
Gnesta tätort är utpekat som riksintresse för kultumil-
jövården enligt miljöbalken 3 kap 6 §. I paragrafen reg-
leras att riksintresset ska skyddas mot påtaglig skada, 
d.v.s. att områdets kulturhistoriska värden ska bevaras 
och skyddas från åtgärder som medför påtaglig negativ 
påverkan. Åtgärder som planeras utanför riksintresseom-
rådens geografiska avgränsning kan bedömmas innebära 
påtaglig skada enligt regeringsbeslut 2012-06-07. 

Riksintressebeskrivning
Motivering: 
Stationssamhälle från västra stambanans tillkomst, med 
stadsmässig bebyggelse som speglar järnvägsortens 
framväxt från 1857 till modern tid.
Uttryck för riksintresset: 
Plan med stadsmässiga drag med bebyggelsen vänd mot 
järnvägen och bostadsbebyggelse från järnvägens första 
tid till decennierna kring sekelskiftet. Bakom detta ett 
område med småskalig oregelbunden bebyggelse från 
samhällets första tid. 

Kunskapsunderlag
Fastigheten 16:3 (gamla mejeriet) ligger innanför riksin-
tresseområdet medan de övriga två denna rapport omfat-
tar ligger i direkt anslutning. 
Skrivningar i riksintressets kunskapsunderlag som är 
applicerbara på berörda fastigheter redovisas nedan kur-
siverat :

”Upplevelsevärde

Bebyggelsestrukturen som historiskt sett är ekonomisk- 
och samhällsplaneringsbetingad är fortfarande upplevel-
sebar. Järnvägen med sin representativa arkitektur med 
vidhängande torg med stadsmässig sekelskiftes bostads-
hus- och handelsbebyggelse och de mindre bemedlades 
arbetarbostäder på Gnestahöjden kan upplevas. Spridda 
industrilokaler etablerade under järnvägens blomst-
ringstid tex bryggeri och mejeri finns kvar. Samhället 
stadsplanerades och byggdes ut mot sydöst runt sekel-
skiftet 1800/1900.

Mål för att tillgodose riksintresset

- Kunskapsvärde, upplevelsevärde och bruksvärde
De tydliga strukturer som än idag är avläsbara i sam-
hället från dess grundläggande under andra halvan av 
1800-talet och under dess blomstringstid i början av 
1900-talet ska vara avläsbara och gott förvaltade. Väl-
bevarade bebyggelsemiljöer inom Riksintresset ska un-
derhållas på ett sådant sätt att bebyggelsens struktur och 
byggnadernas karaktär bevaras.

Samhällets placering med dess olika komponenter där 
naturgeografin givit förutsättningarna ska bevaras. Bibe-
hållen funktion som kommuncentra med järnvägskom-
munikation, handel i centrum, bostäder i de historiska 
delarna av Gnesta. Till exempel lättare tillverkningsindu-
stri eller andra till bebyggelsen anpassade verksamheter 
bör kunna införlivas i de historiska industribyggnaderna 
för att skapa återanvändning av dessa.

Det innebär att:
• Järnvägstrafik genom samhället ska vidmakthållas.
• Centrala kommunala funktioner bör ligga kvar i sam-
hället,
• Handel i centrum ska ges förutsättningar att leva vidare,
• Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i det historiska 
Gnesta ska underhållas kontinuerligt så att människor 
kan bo kvar och eller nyttja denna.
• Kulturhistoriskt värdefulla samhällskomponenter bör i 
det längsta bevaras och ges en användning.
• Viktiga betydelsebärare vad gäller bebyggelse, stads-
plan, kommunikations- och infrastrukturstråk som vägar 
och järnvägar ska bevaras och underhållas.
• Grundläggande stadsplanestrukturer från etablerings- 
och blomstringstiden ska bibehållas men kan komplet-
teras om kulturhistoriska värden beaktas.

Visuella/historiska samband
Gnesta by - Gnesta stationssamhälle.” 

Riksintressegränsen vid berörda fastigheter. Bildkälla: Lantmäteriet. 

Plan- och bygglagen
Bygnaderna saknar skyddsbestämmelser i gällande de-
taljplan. 

Enligt 2 kap. 6§ PBL så ska ny bebyggelse utformas och 
placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- 
och landskapsbilden, natur och kulturvärden på platsen 
och intresset av en god helhetsverkan. Vidare så ska be-
byggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. 

Mejeriet bedöms i denna rapport omfattas av förvansk-
ningsförbudet enligt 8 kap. 13§ PBL. 
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2.1 Historik

Gnestas stationssamhälles framväxt
Före järnvägens etablering bestod bebyggelsen i Gnesta 
enbart av de tre gårdar som utgjorde Gnesta by samt två 
mindre hus på Gnestahöjden. I samband med bygget av 
västra stambanan mellan 1857-62 etablerades det sta-
tionssamhälle som är grunden för dagens ort. Den första 
stationsbyggnaden öppnade 1861 och var en träbyggnad 
med långsidan mot gatan, ritad av SJs chefsarkitekt A W 
Edelswärd. I vinkel mot stationen byggdes en järnvägs-
restaurang som trakterade resenärer varibland ett flertal 
kungligheter. 1883 bildades Gnesta municipalsamhälle. 
 Efterhand kom den gamla stationsbyggnaden att bli för 
liten och 1907 invigdes den nya stationen, ritad av SJs 
chefsarkitekt Folke Zettervall. Under åren strax innan 
och efter uppfördes ett flertal av de stenhus vars repre-
sentativa fasader mot järnvägen utgör ett av riksintres-
sets kärnvärden. 

Den första stationsbyggnaden i Gnesta med tillhörande 
restaurang 1863. Platsen där mejeriet kom att byggas 62 år 
senare var vid tiden obebyggd. Okänd fotograf. 
Bildkälla: Samlingsportalen. 

Den andra järnvägsstationen uppförd 1907. Fotografiet är 
taget 1950. Okänd fotograf. Bildkälla: Samlingsportalen. 

Näringslivets framväxt
Kommunikationerna innebar att Gnesta blev en central-
ort i sitt omland, vilket i sin tur innebar att industrier 
och företag tidigt kunde etablera sig på platsen. Den för-
sta butiken öppnades redan 1861 av rallaren Karl Petter 
Palmkvist, samma år som järnvägsstationen invigdes, 
och under de kommande årtiondena startade flera nya 
företag, däribland en större tändsticksfabrik 1872. Kring 
sekelskiftet 1900 fanns hela 39 företag, varav sex spe-
ceri- eller matvarubutiker. Medan butiker och liknande 
i huvudsak låg i staden söder om stationen förlades in-
dustrierna i regel intill spåret. Exempelvis bryggeriet på 
Bryggeriholmen, grundlagt på 1870-talet och med en 
bevarad byggnad från 1901 som idag är en av de första 
karaktäristiska byggnaderna som möter tågresenärer från 
öster.   
Stadsplanen från 1922 (fastställd 1924) angav bland an-
nat området väster om stationsområdet som industriom-
råde. Här uppfördes bland annat centralföreningens el-
vaskvarn år 1920 samt mejeriet (se nästa rubrik). 

Järnvägen byggdes ut till dubbelspår 1942. Vid kommun-
reformen 1952 slogs Kattnäs och Frustuna socknar ihop 
och bildade Gnesta kommun. Själva tätorten hade dock 
fortfarande sitt eget municipalfullmäktige med följden 
att det fram till december 1954 fanns två styrande organ 
för de sammanlagt 3 218 personer som bodde i trakten. 
1955 upphörde Gnesta municipalsamhälle, som det sista 
i landet, och blev Gnesta köping. På 1960-talet började 
den centrala stadsbilden mitt emot stationen förändras i 
samband med rivningar och uppförande av ett flertal ton-
givande byggnader som Elektron, Konsumhuset, Spar-
bankshuset med flera. Mot slutet av årtiondet började en 
omfattande villabebyggelse uppföras på Stora Sigtunas 
mark. Vid kommunreformen 1971 ombildades köpingen 
till kommun, vilken redan 1974 upptogs i Nyköpings 
kommun, för att åter igen brytas ur 1995. 
2006 påbörjades en om- och tillbyggnad av stationsom-
rådet för att SJs snabbtåg skulle kunna stanna i Gnesta. 
 

Utsikt från Gästgivaregården innan den blev hembygdsgård 
på 1960-talet.  Industribebyggelsen i tegel på Kv Kvarnen 
framträder tydligt i bakgrunden, med Centralföreningens kvarn 
till vänster och mejeriet med dess skorsten till höger. Bilden 
illustrerar det visuella sambandet mellan Gnesta by och Gnesta 
stationssamhälle, vilket poängteras i kunskapsunderlaget till 
riksintressebeskrivningen. 
Bildkälla: Gnesta dokumentationsgrupp. 

Utsikt över Gnesta från Gnestahöjden i öster. I mitten av bilden, 
till vänster om järnvägen, syns industriområdet kv Kvarnen med 
Centralföreningens kvarn som mest framträdande byggnad. 
Tornbyggnade på kvarnen var inte uppförd vid fototillfället. Mejeriet 
med dess skorsten och trädgård syns till vänster om kvarnen. 
Vykort från Almquist & Cöster. Bildkälla: Samlingsportalen
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>>Historik

Stadsplanen för Gnesta, upprättad 1922 av stadsingenjör Ferdinand Eggert och fastslagen 1924. Det för rapporten aktuella området är markerat med streckad röd linje. Området ligger i kvarteret 
Kvarnen, som är markerat med bokstaven G: ”Med bokstaven G å kartan betecknade områden äro avsedda för industriändamål, och får där icke uppföras andra bostadshus än de, som erfodras 
för industriella anläggningars tillsyn och bevakning.”  
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Fastigheten Gnesta 16:3 - Mejeriet
Gnestas första mejeri hade lokaler vid Östra Storgatan. 
Mejeriet övertogs av lokala lantbrukare 1908 vilka bil-
dade ett andelsmejeri. Detta köptes i december 1915 av 
Mjölkcentralen, Lantmännens mjölkförsäljningsföre-
ning.1 Det andra mejeriet i orten låg vid ån i Marieström 
och uppfördes i slutet av 1880-talet. Även detta övertogs 
så småningom av Mjölkcentralen, vilka kom att behöva 
uppföra mer ändamålsenliga lokaler. I kvarteret Kvarnen, 
som i stadsplanen från 1924 avsatts för industriändamål, 
fanns en ändamålsenlig tomt, med närhet till järvägsspå-
ren. På denna tomt började Mjölkcentralen 1925 uppfö-
ra sin nya byggnad. 1926 invigdes mejeriet av direktör 
Fredrik Benzinger. De gamla lokalerna i stan behövdes 
därmed inte längre utan kunde hyras ut, vilket annonse-
rades i bland annat Svenska Dagbladet och Dagens Ny-
heter. Runt mejeribyggnaden anlades en trädgård med 
häck och blomrabatt mot gatan. De anställda på mejeriet 
var mejerielever, vilka bodde på ovanvåningen. Fram 
tills 1940-talets början ystades den mesta mjölken i två 

1 SvD 1915-12-09, s. 7

Mejeriet kort efter uppförandet. Okänd fotograf. Bildkälla: Gnesta 
dokumentationsgrupp. 

Bygglovshandlingar för Mjölkcentralens butik daterade 1945. Gnesta 
kommuns bygglovsarkiv.

Ur SvD 1926-01-16

Mejeriets islager (isdös) under iordningställandet. Isdösen användes fram till mitten av 1940-talet 
då den ersattes av elektrisk kylning. Okänd fotograf. Bildkälla: Gnesta dokumentationsgrupp. 

>>Historik

ostkar på 4000 respektive 2000 liter, varav det större var 
maskindrivet. Vid mitten av 1940-talet byggdes mejeriet 
om och en större mängd mjölk kunde tas emot, vilket 
fick till följd att de mindre mejerierna runt Gnesta lades 
ner och mjölkbilarna kom igång.2 Innan ombyggnaden 
kyldes mjölken av is, vilken förvarades i en isdös som 
låg mellan mejeriet och spåret. I samband med ombygg-
naden bygges även ett nytt garage för tre bilar vilket står 
kvar bakom mejeriet. Även lastkajen mot Västra Storga-
tan bör ha tillkommit vid denna ombyggnad. Den mjölk 
som gick till Stockholm levererades i tankvagnar på 
järnvägen. Tankvagnarna stod vid lokstallarna på andra 
sidan spåret och fylldes genom en underjordisk mjölk-
ledning. Mejeriet var aktivt till 1962, därefter har bygg-
naden använts till ett flertal olika verksamheter. Den tidi-
gare mejeriföreståndarbostaden har används som kontor 
men är bostad i nuläget. 

2 Andersson, Bernhard (red.) (1993). Från mjölk-
körning arla till barrskogsdans särla. Gnesta: Gnesta 
dokumentationsgrupp, s. 15

Fastigheten Gnesta 16:9 - Mjölkboden 
I samband med att Mejeriet byggdes om 1945 uppfördes 
en mjölkbod till Mjölkcentralen på nuvarande 16:9. Från 
boden såldes mjölk till lokalbefolkningen i lösvikt. 
Byggnaden har efter att mejeriets verksamhet upphört 
använts till olika verksamheter; bland annat som som-
marservering med tillhörande minigolfbana, då huset 
gick under namnet ”Mormors stuga”.3 1999 byggdes 
huset om till pizzeria. Byggnaden har senare byggts till 
under 2000-talet. 

3  Andersson, Bernhard (red.) (1993). s. 19 
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Fastigheten 16:8 - B Gustafssons fröhandel / 
Powerbox
Under andra halvan av 1800-talet ägnade sig lantbruka-
ren Carl Gustav Gustafsson åt odling av fröer vid sidan 
av jordbruket. Efterhand expanderade verksamheten och 
kring sekelskiftet 1900 etablerade han en handelsbod 
i den ännu bevarade trälängan längs Östra Storgatan. 
Några år senare lät han bygga ett fyravåningshus vid nu-
varande Stenstagatan med lokaler för handelsverksam-
heten i bottenvåningen (även detta hus finns kvar). När 
sonen Bertil Gustafsson blev myndig 1907 tog han över 
verksamheten och ändrade inriktningen till att bli en par-
tihandel för fröer, vilket blev grunden till Bertil Gustafs-
sons fröhandels AB. 

Fastigheten 16:7 - Sörländska lantmännens 
centralförenings tomt
Planområdet ligger inom det tidigare kvartetet Kvar-
nen, vilket fick sitt namn från Sörmländska lantmännens 
centralförenings elvals-kvarn som uppfördes 1920 och 
låg på nuvarande fastigheten 16:7. Kvarnen var en stor 
byggnad med en lägre del som var motsvarande 4 vå-
ningar och en torndel motsvarande 6 våningar med upp-
stickande mittparti. 
1960 godkändes bygglovet för Sörmländska lantmän-
nens centralförenings maskinverkstad med tillhörande 
kontor. Ritningarna upprättades av LBF konsulterande 
ingenjörer och arkitekter och de nya byggnaderna be-
stod av två sammanhängande byggnadskroppar i vinkel. 
I byggnaden fanns en Esso-mack med den kände Gnesa-
bon Albin Groth som föreståndare. 
Kvarnen brann ner 1970 och byggdes inte upp igen. 
Ytterligare äldre byggnader har rivits efterhand. Maskin-
verkstaden har senare byggts till mot söder. Den mindre 
byggnadskroppen i vinkel mot väster har även byggts 
på. I nuläget används fastigheten som butik med lager 
för Granngården (centralföreningens efterträdare), och i 
fastighetens nordvästra del står en enklare konstruktion 
som fungerar som väderskydd åt varor som förvaras på 
tomten. 

Stillbild från SVTs lokala sändningar under branden i september 2018. 
Bildkälla: SVT

Bygglovshandlingar för maskinverkstaden på 16:7, daterade 
1960. Gnesta kommuns bygglovsarkiv.

Bygglovshandlingar för byggnaden på 16:8, daterade 1963. 
Gnesta kommuns bygglovsarkiv.

Odaterat vykort med Bertil Gustafssons fröhandels ABs 
byggnader i Gnesta, innan den stora byggnaden på 16:8 
uppfördes. Bildkälla: Samlingsportalen.

>>Historik

1964 uppförde företaget nya lokaler i Kv Kvarnen 1 och 
2, nuvarande Gnesta 16:8. Lokalerna ritades av  arkitekt 
Bernt Råberger och bestod av en kontorslänga ställd i 
vinkel till en större lager- och packhall. 
Rörelsen omfattade som mest drygt 40 personer och på-
gick till 1983 då verksamheten upphörde. 
Lokalerna kom så småningom att husera det i Gnesta 
grundade företaget Powerbox. I september 2018 brann 
större delen av byggnaden och enbart kontorsdelen finns 
i nuläget kvar. 

Flygfotografi mot området från 1966. Kvarnen dominerar 
området med dess stora byggnadsvolymer. Okänd fotograf. 
Bildkälla: Gnesta dokumentationsgrupp. 



1859. Expropriationskarta för västra stambanan. Notera att  den planerade järnvägsstationen är utritad i sjön. För att kunna 
genomföra bygget av järnvägen och dess station sänktes sjön. Bildkälla: Lantmäterimyndigheternas arkiv, Lantmäteriet

1950. Ekonomiska kartan. Mejeriet med dess trädgård och mjölkbutik är utmarkerade. Dubbelspåren tillkom 1942. På central-
föreningens tomt dominerar den stora kvarnen uppförd 1920. Bildkälla: Rikets allmänna kartverks arkiv, Lantmäteriet

1958. Ekonomiska kartan. Bildkälla: Rikets allmänna kartverks arkiv, Lantmäteriet

Odat, ca 1905. Häradsekonomiska kartan. Sjön hade sedan föregående kartbild sänkts vid flera tillfällen. På Gnestahöjden 
har ett stort antal småhus tillkommit. Platsen för mejeriet var obebyggd. Bildkälla: Rikets allmänna kartverks arkiv, Lantmäteriet
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2.2 Kartsekvens
1859

1950 1958

1905



1980. Ekonomiska kartan. Bildkälla: Rikets allmänna kartverks arkiv, Lantmäteriet 2017. Ortofoto. Fotografiet är taget innan Powerbox lokaler på 16:8 brunnit. Bildkälla: Lantmäteriet

1960. Ortofoto. Notera att vägen söder om mejeriet är bredare än vägen i övrigt för att underlätta för tankbilar. 
Bildkälla: Lantmäteriet

1975. Ortofoto. Sedan förra orhtofotot har B Gustafssons fröhandels byggnad tillkommit och de mindre byggnaderna öster om det 
aktuella området rivits. Även byggnaden på 16:7 har uppförts knappt 15 år tidigare. Träden på mejeriets tomt har vuxit markant. 
Bildkälla: Lantmäteriet
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>>Kartsekvens
19751960

1980 2017
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3. Nulägesbeskrivning

Gnesta 16:3 - Mejeriet

Fastigheten består av tre byggnader, mejeriet och två 
garagebyggnader. Den mindre garagebyggnaden är i 
trä med plåtklätt sadeltak och är möjligen samtida med 
mejeriet. Den större garagebyggnaden är uppförd kring 
1945 och sannolikt uppförd i putsad lättbetong. Meje-
riet är en murad tegelbyggnad med betongpannor på ta-
ket vilken i stort har bevarat sin ursprungliga exteriöra 
karaktär med bland annat huvudsakligen ursprungliga 
fönster på våning 2 och 3. 1940-talets tillägg är avläsbara 
i lastbryggan med tillhörande skärmtak. På östra fasaden 
finns byggnadens enda balkong, sannolikt tillkommen på 
1940-talet. 
Till mejeriet hör en murad skorsten som vid något till-
fälle kapats till nuvarande höjd. 
Framför mejeriet mot Västra Storgatan finns en yta sten-
lagd med storgatsten och norr om garagebyggnaderna 
finns en rest av mejeriets anlagda trädgård. Övriga ytor 
är asfalterade. 
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>>Nulägesbeskrivning

Gnesta 16:3 - Mejeriet - interiör

Mejeriet består invändigt av tre våningar och källare. Det 
första våningsplanet är i nuläget kontor och verkstad och 
är i huvudsak präglat av sentida kontorsinredning men 
en de äldre detaljer från uppförandeåret och mejeritiden 
finns bevarade i form av ventilationsgaller i metall, halv-
kaklade väggar, terrazzogolv och spår från produktionen 
i form av block. 

Trapphuset har ursprungliga trappsteg i kalksten, led-
stänger samt stolpar i jugendkaraktär. 
De två övre planen som i nuläget inhyser ett gym finns 
en del ursprungliga fönster med spanjoletter och fönster-
bänkar i kalksten och marmor. Ett av de viktigaste karak-
tärsdragen i byggnadens interiör är de inskjutna cirklar i 
taket som visar på var mjölktankarna avslutades upptill. 

Plan 1 - kontor

Plan 1 - trapphus trappsteg i 
kalksten

Plan 3 - gym. Ursprungliga fönster til höger i bildPlan 3 - gym

Plan 2 - gym med cirklar i tak efter var mjölktankar tidigare 
stått. Ursprungliga fönster till höger i bild. 

Plan 2 - trappstolpar av jugendkaraktär

Plan 2 - fönsterbänk i marmor

Plan 1 - pentry Plan 1 - verkstad, halvkaklade väggar och terrazzogolv
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>>Nulägesbeskrivning

Fastigheten Gnesta 16:9 - Mjölkboden / vita vil-
lan
Fastigheten är i huvudsak gräsbevuxen. Byggnaden på 
fastigheten är i nuläget en pizzeria men uppfördes 1945 
som mjölkbod. Den ursprungliga byggnaden är putsad 
och har senare byggts om och till för att hysa andra verk-
samheter. 

Större delen av det före detta mejeriets trädgård ligger 
inom fastigheten med ett flertal äldre träd, bland annat 
lönn, alm, äppelträd, björk och hamlade lindar. 
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Fastigheten 16:8 - B Gustafssons fröhandel / 
Powerbox
Fastigheten är till viss del gräsbevuxen med ett par upp-
växta lönnar längs Västra Storgatan. Övrig mark är i hu-
vudsak asfalterad. 
Byggnaden består efter branden enbart av den mindre 
kontorslängan samt betongplattan som den nerbrunna 
delen stod på. 

>>Nulägesbeskrivning
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Fastigheten 16:7 - Sörmländska 
centraföreningens maskinverkstad

Fastigheten är i huvudsak hårdgjord med två byggnads-
kroppar. Den tidigare maskinverkstaden är uppförd i en 
sorts ramverkskonstruktion i brädgjuten betong med 
fyllningar av tegel i facken, pulpettak och fönsterband 
i olika format. Mot Mejerigatan finns en sekundärt till-
kommen garageport. Byggnadens lägre del mot Västra 
Storgatan är sekundärt tillkommen, och uppförd med ett 
liknande uttryck som maskinhallen med tegelfasader och 
pulpettak. På de tidigare kontorsdelen av lågdelen mot 
väster har en påbyggnad klädd i plåt tillkommit. 

>>Nulägesbeskrivning
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4.1 Kulturhistoriskt värde / Värdebärande karaktärsdrag

Gnesta 16:3 - Mejeriet
Mejeriet har ett stort kulturhistoriskt värde som en av ett 
fåtal bevarade representanter för den industribebyggelse 
som uppfördes kring Gnesta stationssamhälles blomst-
ringstid. Byggnaden har i stort bevarat sin ursprungliga 
exteriöra karaktär, med undantag för ett antal mindre 
förändringar. Fastigheten bedöms ha ett stort samhälls-
historiskt och miljöskapande värde samt ett visst arkitek-
toniskt värde. Byggnaden bedöms vara en särskilt värde-
full byggnad enligt 6 kap. 13§ PBL. 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta
• Det visuella sambandet med lokstallarna dit mjölk 

transporterades i underjordiska ledningar till tank-
vagnar för vidare transport till Södertälje och Stock-
holm. 

• Mejeriets synliga läge utmed järnvägen som en del 
av en sekvens av byggnader som berättar om sta-
tionssamhällets industriella utveckling och betydel-
se. Viktigt att mejeriet går att skönja ur någon vinkel 
sett från järnvägen vid en framtida exploatering av 
tomten. 

• Mejeriets skorsten som identitetsskapande visuell 
markör. 

• Spår av tidigare markanvändning i form av äldre 
stenläggning framför mejeriet. 

• Mejeribyggnadens tidstypiska och till stora delar 
välbevarade 1920-talsarkitektur med inslag av 1940-
tal.  

• Rester av anlagd trädgård norr om byggnaderna.
• Interiöra byggnadsdetaljer som berättar om byggna-

dens ursprungliga användning såsom rester av pro-
duktionsteknisk utrustning och halvkaklade väggar.

• Interiöra byggnadsdetaljer från byggnadens uppfö-
randeår såsom trapplopp och fönsterbänkar i kalk-
sten och ursprungliga fönster. 

16:7 
Fastighetens äldsta byggnad, verkstan vid Mejerigatan, 
har miljöskapande kvalitéer genom att den bidrar till ga-
tans karaktär av lätt industri. Byggnaden har förhållande-
vis många karaktärsdrag bevarade i form av brädgjuten 
betongram med tegelfyllning och ursprungliga träföns-
ter. Utöver de miljöskapande värdena har byggnaden re-
lativt låga dokumentvärden. Den yttre miljön består av 
hårdgjorda ytor där äldre bebyggelse tidigare stått. Spår 
av tidigare användning finns inte varpå dokument- och 
upplevelsevärden saknas.  

Värdebärande karaktärsdrag att beakta
• Maskinverkstadens industrikarakär mot Mejeriga-

tan.

16:8 - B Gustafssons fröhandel / Powerbox
Fastigheten har ett visst industrihistoriskt värde då den 
hyst två av Gnestas mest framgångsrika verksamheter 
internationellt under 1900-talet, Bertil Gustafssons för-
handels AB och Powerbox. Efter att en stor del av själva 
byggnaden brunnit och fastigheten i övrigt inte bär spår 
som materialiserar  dess historia är de värdebärande ka-
raktärsdragen i princip obefintliga. 

 

Gnesta 16:9 - Mjölkboden / vita villan
Fastigheten har en koppling till det intilliggande meje-
riet; byggnaden på fastigheten uppfördes som mjölkbod 
där mejeriprodukter såldes till lokalbefolkningen och 
merparten av mejeriets trädgård ligger på fastigheten. 
Mjölkbodens karaktär har förvanskats genom till- och 
ombyggnader men den ursprungliga karaktären med val-
mat tegeltak och entré med skyltfönster är fortfarande 
i någon mån avläsbar från söder. Fastigheten ligger ut-
anför riksintressegränsen och bedöms ha ett begränsat 
pedagogiskt och socialhistoriskt värde. 

Värdebärande karaktärsdrag att beakta
• Mjölkbodens koppling till mejeriet.
• Rester av anlagd trädgård på fastigheten.
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4.2 Känslighet - tålighetsanalys

Analysen av områdets känslighet och tålighet utgår från 
och grundas i dess kulturhistoriska värde. Ett övergri-
pande syfte med analysen är dels att redovisa bebyg-
gelsemiljöns kulturhistoriska värde, dels att bedöma 
områdets känslighet och tålighet avseende ändringar och 
tillägg. Bedömningen av känslighet och tålighet sker i 
tre nivåer:
-- hög känslighet för ändring (röd)
-- känsligt för ändring (lila)
-- tålig för ändring (ljusbrun)

Känslighet - tålighet bebyggelse

Hög känslighet

Mejeriet med skorsten

Känsligt

Mjölkbodens ursprungliga byggnadskropp
Maskinverkstadens ursprungliga byggnadskropp

Tåligt

Maskinverkstadens tillbyggnader 
Enklare konstruktion på 16:7
Mejeriets garagebyggnad
Tak för grusupplag
Mjölkbodens tillbyggnader
Resterande byggnadskropp på 16:8

Hög känslighet för ändring

Känsligt för ändring

Tåligt för ändring

Känslighet - tålighet yttre miljö

Hög känslighet

Stenlagd yta framför mejeriet

Känsligt

Rester av mejeriets trädgård
Mejerigatan

Tåligt

Hårdgjorda ytor utan kulturhistorisk läsbarhet

 Känslighet - tålighet - bebyggelse

 Känslighet - tålighet - yttre miljö
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4. 3 Vystudier

Syfte
Vystudier görs för att för att identifiera viktiga utblickar 
i förhållande till riksintresset vilka potentiellt kan påver-
kas i en framtida exploatering. Syftet är att underlätta i 
kommande planarbete genom att peka ut komponenter 
som konstituerar riksintresset och hur de upplevs i stads-
bilden. Vyerna kan sedan användas vid en konsekvens-
beskrivning av ett utvecklingsförslag. Vyerna beskrivs 
utifrån relevanta skrivningar i riksintressemotiveringen 
och kunskapsunderlaget.

Valda vyer
Vyerna är valda av rapportförfattarna. Första vyn är ta-
gen från riksintressets kärnområde vid stationen, andra 
vyn är tagen vid den huvudsakliga infarten mot områ-
det västerifrån, tredje vyn är tagen norrut mot lokstallet 
längs Mejerigatan och den fjärde vyn är tagen från hem-
bygdsgården. 

1

4

2

3

Illustration över området med byggnader med koppling till riksintressebeskrivningen markerade: från höger stationen, stinsbostaden, lokstallet och mejeriet. Riksintressegränsen är markerad 
med en streckad linje. 



Vy 1 - längs Västra Storgatan 
västerut
Vyn är tagen från riksintressets kärnområde vid statio-
nen. Vyn kopplar till följande formulering i riksintres-
sebeskrivningen:
”Plan med stadsmässiga drag med bebyggelsen vänd 
mot järnvägen och bostadsbebyggelse från järnvägens 
första tid till decennierna kring sekelskiftet.”

Stationsbyggnaden är central i riksintresset. På motsatt 
sida av vägen ligger blandad bebyggelse i form av stads-
mässig bostadsbebyggelse från sekelskiftet blandad med 
senare tillskott. Bebyggelse uppförd efter 1940 bedöms 
inte omfattas av riksintressebeskrivningen, vilket bland 
annat gäller byggnaden direkt till vänster i bild. Längs 
gatans norra sida ligger träbebyggelse som till delar be-
står av magasin med koppling till järnvägen och delvis 
av senare uppförd bebyggelse som anknyter arkitekto-
niskt till de tidigare nämnda byggnaderna. Skalan varie-
rar mellan 1-3 våningar. 

Att ta hänsyn till utifrån vyn:
Eventuell tillkommande bebyggelse bör skalmässigt an-
passas för att inte få en för dominerande karaktär sett 
från ortens och riksintressets centrala delar. 
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>>Vystudier



Vy 2- längs Västra Storgatan 
österut
Vyn är tagen från korsningen Västra Storgatan - Marie-
fredsvägen och kopplar till följande formulering ur kun-
skapsunderlaget:

”Mål för att tillgodose riksintresset
De tydliga strukturer som än idag är avläsbara i sam-
hället från dess grundläggande under andra halvan av 
1800-talet och under dess blomstringstid i början av 
1900-talet ska vara avläsbara [...].”

Mejeriet tillhör en av de strukturer som uppfördes under 
stationssamhällets blomstringtid och är den första kom-
ponenten inom riksintressegränsen som uppenbarar sig 
längs huvudgatan västerifrån. 

Att ta hänsyn till utifrån vyn:
Eventuell tillkommande bebyggelse bör anpassas så att 
mejeriet fortsatt dominerar blickfånget vid ankomst väs-
terifrån. 
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>>Vystudier



Vy 3 - Norrut mot lokstallet
Vyn är tagen från korsningen Västra Storgatan - Mejeri-
gatan mot lokstallet och kopplar till följande formulering 
ur kunskapsunderlaget:

”Mål för att tillgodose riksintresset
De tydliga strukturer som än idag är avläsbara i sam-
hället från dess grundläggande under andra halvan av 
1800-talet och under dess blomstringstid i början av 
1900-talet ska vara avläsbara [...].”

Lokstallet är en viktig del av de komponenter som kon-
stituerar riksintresset och bildar tillsammans med meje-
riet ett viktigt blickfång för resande med tåg. Lokstallet 
har även en koppling till mejeriet genom de underjor-
diska mjölkledningar som gick från mejeriet till de tank-
vagnar som stod parkerade vid lokstallet innan avfärd till 
avsättningsmarknaderna. 

Att ta hänsyn till utifrån vyn:
Från denna vy är det viktigt att beakta att båda byggna-
derna är möjliga att i någon mån uppleva samtidigt. 
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>>Vystudier



Vy 4 - Från Gnesta by
Vyn är tagen från hembygdsgården vilken ligger på mark 
som tillhör en av de ursprungliga gårdarna i Gnesta by. 
Vyn kopplar till följande formulering ur kunskapsunder-
laget:

”Visuella/historiska samband
Gnesta by - Gnesta stationssamhälle.” 

Vyn domineras av hembygsgårdens byggnader, varav 
gästgivaregården och selboden är de enda som står på 
urprunglig plats, övriga byggnader är ditflyttade. Meje-
riet går att ana mellan byggnaderna och till höger i vyn 
anas Gnestahöjden. 

Att ta hänsyn till utifrån vyn:
Nytillkommande bebyggelse bör inte dominera höjd-
mässigt över gästgivaregårdens ursprungliga byggnader. 
Deras ålderdomliga miljö bör fortsatt gå att uppleva. Den 
visuella kopplingen mellan Gnesta by och Gnestahöjden 
bör bibehållas.  
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>>Vystudier
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All exploatering i befintliga miljöer innebär en förlust 
av kulturhistoriska värden. En avvägning bör alltid göras 
där kulturvärden vägs mot andra samhällsintressen så att 
en god helhetsverkan uppnås. 
Exploatering kan även ha positiv påverkan utifrån att 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer kan 
ges långsiktigt skydd i detaljplan i form av rivningsför-
bud, skydds- och varsamhetsbestämmelser. 
För att planförslaget inte ska innebära en för stor negativ 
påverkan på planförslaget bör följande punkter beaktas:

Fastigheternas värdebärande karaktärsdrag, vilka defi-
nieras under rubrik 4.1 bör beaktas. 
En prioritering i vilken bebyggelse som sparas bör göras 
utifrån känslighet - tålighetsanalysen under rubrik 4.2. 
Byggnader markerade med hög känslighet bör sparas, 
byggnader markerade som känsliga ska beaktas. 

Tillkommande bebyggelse bör förhålla sig till känslig-
het - tålighetsanalysen för yttre miljö under rubrik 4.2. 
Ytor markerade som högkänsliga bör sparas och helst 
tillgängliggöras, exempelvis i form av en offentlig plats. 
Ytor markerade som känsliga bör beaktas. 

Planförslagets volymer bör ta hänsyn till de kvalitéer 
som pekas ut under rubrik 4. 3 vystudier, och förhålla 
sig höjdmässigt till befinlig bebyggelse. Byggnader som 
tidigare funnits på platsen kan eventuellt fungera som 
volymmässig inspiration. 

Mejeriet bedöms vara en särskilt värdefull byggnad (8 
kap 13 § PBL) och får inte förvanskas.
Mejeriets kulturvärden bör skyddas i plan med rivnings-
förbud för byggnaden och skorstenen. Följande delar bör 
ges q-bestämmelse:
Tegelfasader med murade ornament och murad takfot. 
Byggnadens volym.

Följande delar bör förses med k-bestämmelse:
ursprungliga spröjsade fönster i trä, lastbrygga med 
skärmtak, trapphus med trappsteg och golv i kalksten, 
handledare och trappstolpar, halvkaklade väggar och ter-
razzogolv på plan 1, fönsterbänkar i kalksten och mar-
mor, cirklar i tak på plan.

5. Rekommendationer inför framtida exploatering
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