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Inledning Kulturhistoriska förutsättningar

Riksintressegränsen vid berörda fastigheter. 
Bildkälla: Lantmäteriet. 
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Beskrivande text är markerad med grå bakgrund. 

Analyserande text är markerad med gul bakgrund. 

Konsekvensbeskrivande text är markerad med röd 
bakgrund. 

Läsanvisning

Riksintresse för kulturmiljö

Riksintresse för kulturmiljövården Gnesta [D44]
Gnesta tätort är utpekat som riksintresse för kulturmiljö-
vården enl miljöbalken 3 kap 6 §. I paragrafen regleras 
att riksintresset ska skyddas mot påtaglig skada, d.v.s. att 
områdets kulturhistoriska värden ska bevaras och skyd-
das från åtgärder som medför påtaglig negativ påverkan. 
Åtgärder som planeras utanför riksintresseområdens 
geografiska avgränsning kan bedömas innebära påtaglig 
skada enligt regeringsbeslut 2012-06-07. Kursiverad text 
bedöms som applicerbar på planområdet.

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.” 

Plan- och bygglagen
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 kulturmiljöutredningen (Nyréns 2019-
01-10) omfattas av förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 
13§ PBL. 

Syfte
Syftet med föreliggande konsekvensanalys är att 
utreda i vilken grad framtaget förslag på detaljplan 
för fastigheterna Gnesta 16:3, 16:7, 16:8 och 16:9 
påverkar riksintresset för kulturmiljövården Gnesta 
stationssamhälle [D44] samt hur planförslaget förhåller 
sig till 2 kap. 6 § respektive 8 kap. 13 § PBL. Som underlag 
ligger den tidigare framtagna kulturmiljöanalysen över 
fastigheterna i vilken riksintressets uttryck preciserats 
och ställts mot ett antal vyer. I vyerna har sedan synliga 
uttryck för riksintresset beskrivits, med en kortfattad 
beskrivning av punkter att ta hänsyn till utifrån vyn. I 
detta dokument har även ytterligare två vyer tagits med. 

Detta dokument innehåller även en analys av omkring-
liggande byggnadshöjder vilka ställs i relation till för-
slaget. 
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Ungefärliga byggnadshöjder (räknade i våningsantal) 
på bebyggelsen i anslutning till planområdet samt längs 
Storgatan. De föreslagna volymerna är också inritade. 
Planområdet är markerat med en grön streckad linje.  
Bebyggelse innanför riksintressegränsen (markerad 
med röd streckad linje) består intill järnvägen av lägre 
byggnader som lokstallet, mejeriet, magasinsbyggnader 
(och byggnader som ersatt magasinsbyggnader), 
stinsbostaden och järnvägsstationen. Norr om 
planområdet på andra sidan järnvägen finns sentida 
uppförd bostadsbebyggelse i 4-7 våningar, vilken ligger 
utanför riksintresset. 

Söder om planområdet finns villor i två våningar samt 
flerbostadshus i 3-5 våningar samt enstaka punkthus i 
6-7 våningar. Vid stora torget ligger de för Gnesta ka-
raktäristiska sekelskifteshusen med fasad mot järnvä-
gen i 2-3 våningar med enstaka torndelar med en fjärde 
våning.  

Byggnadshöjder
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Den lägre bebyggelsen i anslutning till planområdet be-
står av magasin, villor, järnvägsstation, lokstall och fler-
bostadshus från tiden kring sekelskiftet med några se-
nare undantag såsom centrumbebyggelsen från 1940-tal. 
Denna bebyggelse är i den pågående utvecklingsplanen 
för Gnesta centrum föreslagen att ersättas med nybygg-
nation i 3-4 våningar. 
Tre av planförslagets volymer är på 3 våningar.

Bebyggelsen i 4-5 våningar består främst av flerbostads-
hus i centrums södra och sydvästra delar från decennier-
na kring mitten av 1900-talet, delar av sekelskifteshusen 
vid stora torget och sentida uppförda flerbostadshus norr 
om planområdet. Merparten av planförslagets volymer 
ligger i detta spektrum. 

Befinlig bebyggelse i 6-7 våningar består av tre punkthus 
norr och söder om planområdet. Ytterligare längre norr-
ut uppförs i skrivande stund ett 6-våningshus i Frösjö 
strand. I planförslaget är en byggnad i 6 våningar med 
indragen sjunde våning. 

Kommentar planförslagets byggnadshöjder
Planförslagets byggnadshöjder förhåller sig i viss mån till befintlig bebyggelse inom, och i 
direkt anslutning till, planområdet genom att tillkomande byggnadshöjder i ett par fall håller 
sig till 3 våningar och under närmast mejeriet och maskinverkstaden. Mot järnvägen och i 
kvarteret öster om mejeriet ökas höjderna till 4-5 våningar med en byggnadskropp som håller 6 
våningar med en indragen sjunde våning, vilket motsvarar höjderna på andra sidan järnvägen. 
Sammanfattningsvis bedöms planförslagets höjder ligga i det övre spektrat av byggnadshöjder 
i Gnesta. 
Byggnadshöjderna kommer innebära att de tillkommande kvarteren får en dominant karaktär 
i Gnesta centrums västra del. Den tidigare kvarnen som låg på 16:7 innan den brann 1970 har 
agerat förlaga höjdmässigt och i viss mån formmässigt för den högsta volymen. 

Planförslagets relativt höga exploateringsgrad bör ställas i relation till andra samhällsaspekter 
som att planområdet består av tidigare ianspråktagen mark samt närheten till en större kom-
munikationsnod (stationen). 
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Vystudier

Syfte
Vystudier görs för att för att identifiera viktiga utblickar 
i förhållande till riksintresset vilka potentiellt kan påver-
kas i en framtida exploatering. Vyerna beskrivs utifrån 
relevanta skrivningar i riksintressemotiveringen och 
kunskapsunderlaget. Därefter beskrivs förslagets påver-
kan på de utpekade värdena i vyn. 

Valda vyer
Vyerna är valda av rapportförfattaren. 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 lokstal-
let längs Mejerigatan och den fjärde vyn är tagen från 
hembygdsgården. Femte vyn är tagen från perrongen när 
man stiger av tåget österifrån och sjätte vyn är tagen från 
lokstallarna på andra sidan spåren. 

1

6

5
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. 
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>>Vystudier

Vy 1- längs Västra Storgatan väs-
terut
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.”

Till vänster i vyn, söder om gatan, ligger bostadsbebyg-
gelse med affärslokaler i bottenplan. Längs gatans norra 
sida ligger träbebyggelse som till delar består av ma-
gasin med koppling till järnvägen och delvis av senare 
uppförd bebyggelse som anknyter arkitektoniskt till de 
tidigare nämnda byggnaderna. Skalan varierar 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. 

Förslagets konsekvens på vyn
Planförslagets volymer är synliga bortanför Systembola-
get/ICA. De synliga volymerna är i 4-5 våningar.  
Tillkommande volymer får en dominerande effekt på 
centrums västra del. I princip förlängs centrum mot eb i 
nuläget lågexploaterad del av staden.  
Ur vyn bedöms påverkan på de identifierade riksintres-
seuttrycken vara begränsad utifrån att tillkommande be-
byggelse inte skymmer några riksintresseuttryck. 
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>>Vystudier

Vy 2- längs Västra Storgatan öst-
erut
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 un-
der stationssamhällets blomstringstid och är den första 
komponenten inom riksintressegränsen som uppenbarar 
sig längs huvudgatan västerifrån. Övrig bebyggelse i vyn 
ligger utanför riksintressets gräns. 

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

Förslagets konsekvens på vyn
Planförslagets volymer är synliga centralt i vyn. Den 
närmaste volymen är i tre våningar och trappar upp från 
det gula flerbostadshuset i två våningar mot Mejeriet i 
motsvarande tre våningar. Mejeriet och maskinverksta-
den framför är fortsatt blickfång i vyns fond men får vi-
suell konkurrens av tillkommande bebyggelse. Mejeriet 
bedöms dock fortsatt var avläsbart varpå påverkan på 
rikintresset inte bedöms innebära en påtaglig försämring. 
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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. 

Förslagets konsekvens på vyn
Den visuella kopplingen mellan mejeriet och lokstallar-
na längs Mejerigatan är fortfarande avläsbar. Ur vyn be-
döms påverkan på de identifierade riksintresseuttrycken 
vara begränsad. 
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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 hembygdsgårdens byggnader, varav 
Gästgivaregården och selboden är de enda som står på 
ursprunglig 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.  

Förslagets konsekvens på vyn
De topografiska förutsättningarna innebär att hembygds-
gårdens byggnader inte domineras av föreslagna voly-
mer. Den visuella kopplingen till Gnestahöjden påverkas 
inte då de ligger utanför planområdet. Mejeriet är fortsatt 
möjligt att uppleva även om det fått en fond av högre 
volymer. Ur vyn bedöms påverkan på de identifierade 
riksintresseuttrycken vara begränsad. 
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Vy 5 - Från perrongen
Vyn är tagen från perrongen mot planområdet i sydväst. 
Vyn har en i nuläget något odefinierad karaktär som do-
mineras av parkering och ICAs lågdel. Mejeriet är syn-
ligt bortanför ICAs lägre byggnad tillsammans med sin 
skorsten. Vyn har relevans utifrån att det är en av vy-
erna som upplevs när en stiger av tåget. Riksintressets 
kärnområde kan även uplevas från vypunten men med 
blicken riktad mot sysväst.  

”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 [...].”

Att ta hänsyn till utifrån vyn
En utveckling av fastigheterna med minst två våningar 
kommer innebära en stor skillnad mot nuläget. Åtgärder 
sett ur denna vy bör därför handla om kvalitet i utförande 
samt volymhantering. Volymer bör ha en differentierad 
skala för att inte upplevas som för kompakt. Fasader mot 
järnvägen bör ha framsideskaraktär i enlighet med hur 
byggnader utformats historiskt i Gnesta. 

Förslagets konsekvens på vyn
Ur denna vy bedöms planförslaget ha en negativ påver-
kan på Mejeriets läsbarhet. Volymdifferentieringen inne-
bär att de föreslagna planområdets slutna karaktär lättas 
upp något. Höjdpartiets träd är inte inlagda i 3D-model-
len. De kommer dock fortsatt att gå att se bortanför de 
föreslagna volymerna. 
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Vy 6 - Från lokstallarna
Vyn är tagen från lokstallarna på andra sidan spåret sett 
från planområdet. 

”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
Den visuella kopplingen mellan lokstallarna och Meje-
riet bör vara fortsatt upplevelsebar. Tillkommande vo-
lymer bör inte höjdmässigt bli en för dominerande del i 
området. 

Konsekvens sett till vyn
De tillkommande volymerna förändrar upplevelsen av 
spårområdets industriella karaktär. Den visuella kopp-
lingen mellan lokstallarna och Mejeriet är fortfarande 
möjlig att uppleva. Planförslaget i vyn har en något ne-
gativ påverkan på riksintresseuttrycken sett till skalför-
skjutningen. Skalan är i planförslagets östra delar är viss 
mån hämtad från tidigare bebyggelse på platsen. 



Riksintressekomponenter

Spridda industrilokaler

Järnvägsmiljön

Stadsmässig bebyggelse vänd mot järnvägen

Småskaig oregelbunden bebyggelse

16:3, 16:7, 16:8, 16:9 |  Gnesta |  Konsekvensanalys 13

Påverkan på riksintresset för kulturmiljövården [D44]

Riksintresseuttryck som potenti-
ellt påverkas
Följande formuleringar hämtade ur beskrivning, motive-
ring och kunskapsunderlag har bedömts potentiellt på-
verkas av planförslaget:

”Plan med stadsmässiga drag med bebyggelsen vänd 
mot järnvägen och bostadsbebyggelse från järnvägens 
första tid till decennierna kring sekelskiftet.”

”Spridda industrilokaler etablerade under järnvägens 
blomstringstid”

”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”

Sammanvägd påverkan på 
riksintresset för kulturmiljövården
Planförslaget bedöms inte påverka de centrala delarna 
i riksintresset vilka konstitueras av stationssamhällets 
centrala delar i vilka järnvägsmiljön och den stadsmäs-
siga bebyggelsen vänd mot järnvägen möts. 
Dessa uttryck upplevs västerifrån först när man passe-
rat planområdet, både längs med järnvägen och Västra 
Storgatan. De uttryck/formuleringar som främst påvekas 
är ”Spridda industrilkaler etablerade under järnvägens 
blomstringstid” samt samlingsuttrycket ”Tydliga struk-
turer som än idag är avläsbara i samhället från dess 
grundläggande under andra halvan av 1800-talet och 
under dess blomstringstid i början av 1900-talet”. 
Mejeriet är en komponent som representerar båda dessa 
och dess läsbarhet genom de visuella kopplingarna till 
det centrala järnvägsområdet försvagas. Den visuella 
kopplingen till lokstallet kvarstår, om än i något försva-
gat skick. 
Sammanvägt bedöms inte planförslaget innebära en på-
tagligt negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljö-
vården, utifrån att läsbarheten av uttrycket inte tas bort 
i dess helhet. 
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Mål för att tillgodose riksintresset
- kunskapsvärde, upplevelsevärde och bruksvärde

I följande stycke återges målen för att tillgodose riksin-
tresset ur kunskapsunderlaget följt av kommentarer på 
hur planförslaget påverkar dessa. 

”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.”

Kommentar: Mejeriet bedöms tillhöra en av exponenter-
na från samhällets blomstringstid i början av 1900-talet. 
Möjligheten att avläsa den försämras från vissa vyer då 
den byggs för. Mejeriet fortsätter användas enligt plan-
förslaget vilket är en förutsättning för dess underhåll. 
Byggnaden förses även med rivningsförbud, skydd- och 
varsamhetsbestämmelser.  

Mål som 
påverkas

Grad av 
påverkan

Stor negativ Medel negativ Liten negativ Ingen påverkan Liten positiv Medel positiv Stor positiv

Avläsbarhet av tydliga 
strukturer

Kommuncentra 

Järnvägstrafik genom 
samhället

Förutsättningar för handel

Underhåll av kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader

Bevarande och användande 
av kulturhistorisk värdefulla 

byggnader

Bebyggelse, stadsplan, 
infrastruktur

Grundläggande 
stadplanestrukturer

”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 tillverkningsin-
dustri eller andra till bebyggelsen anpassade verksamhe-
ter bör kunna införlivas i de historiska industribyggna-
derna för att skapa återanvändning av dessa.”

Kommentar: I planförslaget bevaras de äldre delarna av 
byggnaden på fastigheten 16:7, som i nuläget används 
till verkstad/butik. Användningen föreslås inte ändras. 
Mejeriets verksamhet upphörde 1962 och har därefter 
använts till olika ändamål, i nuläget gym och kontor. I 
planförslaget blir delar av byggnaden åter bostäder. Att 
den tidigare mejeriföreståndarbostaden bibehålls som 
bostad bedöms som positivt. Planen innebär ett tillskott 
av bostäder i centrala Gnesta med närhet till stationen, 
vilket bedöms bidra till förutsättningarna för handeln i 
centrum. 

”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.”

Kommentar:
planförslaget bedöms påverka punkt 3, handel i centrum 
ska ges förutsättningar att leva vidare, genom att den 
innebär ett tillskott av bostäder i centrum som innebär 
bättre förutsättningar för handeln på gångavstånd. 

Även punkt 5, kulturhistoriskt värdefulla komponenter 
bör i det längsta bevaras och ges en användning påver-
kas positivt då mejeriet med skorsten förses med riv-
ningsförbud, skydds- och varsamhetsbestämmelser.  

Påverkan på mål för att tillgodose riksintresset



16:3, 16:7, 16:8, 16:9 |  Gnesta |  Konsekvensanalys 15

Konsekvensanalys planförslaget - PBL

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. 

Påverkan i planförslag
Mejeriet med skorsten bevaras och ges skydds- och var-
samhetsbestämmelser samt rivningsförbud i detaljplan. 
Garagebyggnaden från 1940-talet rivs. Markstenen 
framför mejeriet sparas. Det visuella sambandet med 
lokstallarna samt byggnadens synliga läge utmed järn-
vägen försvagas, men är fortsatt möjlig att uppleva. De-
lar av mejerets trädgård blir en del av det nya kvarterets 
innergård, även om merparten försvinner. Garaget rivs, 
vilket innebär en viss negativ påverkan på mejeriets kul-
turhistoriska sammanhang. 

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.

Påverkan i planförslag
Maskinverkstaden bevaras i planförslaget, vilket inne-
bär att industrikaraktären mot Mejerigatan och mejeriet 
kvarstår. Byggnaden ges varsamhetsbestämmelser för 
att skydda dess karaktärsbärande delar. Fastigheten 16:8 
omgestaltas i dess helhet. 
 
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. 

Påverkan i planförslag
Fastigheten 16:8 omgestaltas i dess helhet. 

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.

Påverkan i planförslag
Mjölkboden bevaras. Delar av trädgården blir en del av 
det nya kvarterets innergård, även om merparten försvin-
ner. 

Lagrum
Bedömningen görs mot följande lagrum:
2 kap. 6 § PBL ”Vid planläggning […] ska bebyggelse 
och byggnadsverk utformas och placeras på den av-
sedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vid 
planläggning […] ska bebyggelseområdets särskilda his-
toriska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska 
göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekte-
ras och tillvaratas”

8 kap. 13 § PBL  ”En byggnad som är särskilt värdefull 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnär-
lig synpunkt får inte förvanskas.”

Kulturmiljöutredningens värdebeskrivning och utpekade 
värdebärande karaktärsdrag återges, för att ställas mot 
påverkan i förslaget.  

Sammanfattning påverkan
Planförslaget bedöms i dess helhet inte innebära ett 
brott mot berörda paragrafer i plan- och bygglagen. Den 
kulturhistoriskt viktigaste byggnaden bevaras och ges 
skydds- och varsamhetsbestämmelser. Den högst värde-
rade yttre miljön bevaras och ingår i gestaltningen av ett 
av planförslagets viktigare offentliga rum. Exploatering 
sker i huvudsak på ytor som markerats som tåliga för 
förändring. Mejerigatan, vars karaktär av lätt industri är 
en utpekad kvalité, behåller de exponenter som bidrar till 
dess kvalitéer genom att maskinverkstaden bevaras och 
förses med varsamhetsbestämmelser. Mjölkboden med 
koppling till mejeriverksamheten från 1940-talet och 
framåt bevaras i förslaget och dess ursprungliga volym 
återställs vilket är positivt. Delar av mejeriets trädgård 
bebyggs, resterade delar blir en del av ett av kvarterens 
innegård.  
Utpekade visuella samband försvagas men går fortfaran-
de att uppleva. Byggnadshöjderna i planförslaget ligger i 
Gnestas övre spektrum. Den tidigare kvarnen som låg på 
16:7 innan den brann 1970 har agerat förlaga höjdmäs-
sigt i viss mån formmässigt för den högsta volymen som 
är i sex våningar med en indragen sjunde våning.
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Dnr: PLAN.2018.6 GRANSKNINGSHANDLING
DETALJPLAN FÖR

GNESTA 16:8 m.fl. - Mejerigatan
GNESTA KOMMUN, SÖRMLANDS LÄN
Samhällsbyggnadsförvaltningen Gnesta 2019-11-28, rev 2020-06-26

Tomas Enqvist

Planeringschef

Antagen:

Laga kraft:

GNESTA 16:8 m.fl. - Mejerigatan

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdets gräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
Gata (PBL 4 kap 5§ punkt 2)

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
Bostäder (PBL 4 kap 5§ punkt 3)

Centrum (PBL 4 kap 5§ punkt 3)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Mark får inte bebyggas (PBL 4 kap 11§ punkt 1 och 16§ punkt 1)

På marken får endast växthus, cykel- och trädgårdsförråd placeras till en total maximal
byggnadsarea som motsvarar 4% av den av egenskapsgräns avgränsade kryssmarken
(PBL 4 kap 11§ punkt 1 och 16§ punkt 1)

Högsta antal våningar

Vind får inredas som bostadsvåning över angivet våningsantal

Bebyggelse ska placeras i användningsgräns/egenskapsgräns mot gata

Balkonger vid fasad mot gata får inte inglasas.
Balkonger mot innergård få anordnas som lägst från andra våningen och sticka ut max 1,4m från fasad.

Öppning eller portik ska finnas mellan gata och gård.

Balkonger mot gata får sticka ut max 1,2m från fasad över allmän platsmark och anordnas som lägst från
tredje våning över allmän platsmark och som lägst från andra våningen över kvartersmark (prickmark).

Taktäckning ska vid ändring vara tvåkupigt lertegel.

Entré ska finnas mot både gata och gård.

Förgårdsmark med plantering ska finnas

Skydd av kulturvärden (PBL 4 kap 16§ punkt 3). Tegelfasader med
murade ornament och murad takfot ska bevar. Byggnadens volym
får inte förändras. Balkonger får enbart uppföras på östra gaveln.

Byggnaden får inte rivas

Skorsten får inte rivas

Varsamhet (PBL 4 kap 16§ punkt 2). Förändringar ska anpassas till
befintlig byggnads karaktärsdrag. Viktiga karaktärsdrag att beakta
är: ursprungliga spröjsade fönster i trä, lastbrygga med skärmtak,
trapphus med trappsteg och golv i kalksten, handledare och
trappstolpar, fönsterbänkar i kalksten och marmor, cirklar i tak på
plan 2.

SKYDD MOT STÖRNINGAR OCH RISKER

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Kommunen är huvudman för allmän plats
Genomförandetid (PBL 4 kap 21§)
Genomförandetiden är 10 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft

GATA

B

C2

X

f 1

f 2

n 1

q 1

r 1

r 2

k 1

0 10 20 30 40 50 100

Skala 1:1000 i A2-format

Centrum (PBL 4 kap 5§ punkt 3)C1

Minst 30% av bottenvåning ska utgöras av verksamhetslokal.

Parkeringsplats för bil får anläggasparkering
Minst 50 % av marken ska vara genomsläpplig

Bebyggandets omfattning

Placering

Markens anordnande och vegetation

Utformning

Rivningsförbud, Skydd av kulturvärden och Varsamhet

Ventilation ska placeras i riktning bort från riskkälla (järnväg).
Utrymning ska kunna ske i riktning bort från riskkälla (järnväg).

m 1

Lägenheter som överskrider 60 dBA ekv ljudnivå vid fasad måste
uppföras med minst ½ av boningsrummen mot skyddad sida som
inte överskrider 55 dBA dygnsekvivalent och 70 dBA maximal
ljudnivå mellan kl. 22:00 och 6:00. Lägenheter mindre än 35 kvm
kan orienteras mot fasad där ljudnivå är högst 65 ekv. Om
gemensam uteplats anordnas får dess maximala ljudnivå inte
överskrida 70 dBA.

0.0 Högsta tillåtna byggnadshöjd

Teknisk anläggningE1

StationsområdeT
Markparkering för cykel och bilP

Bebyggelse ska utformas så att vibrationer i byggnad normalt inte
överstiger 0,3 mm/s komfortvägd vibrationshastighet på grund av trafik.

k 2 Varsamhet (PBL 4 kap 16§ punkt 2). Förändringar ska anpassas till
befintlig byggnads karaktörsdrag. Viktiga karaktärsdrag att beakta
är: Fasad med fönsterband, ursprungligt murverk och
betongstomme mot Mejerigatan.

UTKAST
2020-06-26

Största tillåtna takvinkel är 35 grader om inte annat anges.

ÅtervinningstationE2

b 1

g Markreservat för gemensamhetsanläggning för parkering (PBL 4
kap 19§)

Avskärande dike eller kulvert ska anläggas för avledning av
dagvatten bort från järnvägsområde

Träd ska bevaras alternativt ersättas om det fälls (4 kap. 13§)n 2

0.0 Högsta tillåtna nockhöjd

Varje byggnadsenhets fasad mot gata med eget trapphus ska
uppföras i annan kulör och/eller material än angränsande
byggnadsenhets fasad.

f 3

Fasader mot gata ska uppföras i tegel eller puts i gula och röda nyanser.f 4

f 7

Fasader mot gata ska uppföras i tegel, betong, puts eller sten.f 5

Fasader ska uppföras i tegel eller trä.f 6

m 2

Fasader som vetter mot järnvägen och som ligger inom 35 m från närmsta
spårmitt ska uppföras i obrännbart material eller i som lägst brandteknisk
klass EI 30.

Takkupor får uppföras till en maximal längd om 4 m och till en sammanlagd längd av maximalt
1

3  av takets längd mot gata och 12  av takets längd mot innergård.

p

Sockelvåning och entrépartier ska utformas med extra omsorg av materialval och detaljer.

Forts. Utformning

Tak ska uppföras platt eller flackt med en högsta vinkel om 10 graderf 8

Fasader ska uppföras i tegel, trä, betong, puts eller sten.

Entrépartier ska markeras tydligt i fasadutformning.
Fasader ska uppföras utan synliga elementskarvar.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdets gräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
Gata (PBL 4 kap 5§ punkt 2)

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
Bostäder (PBL 4 kap 5§ punkt 3)

Centrum (PBL 4 kap 5§ punkt 3)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Mark får inte bebyggas (PBL 4 kap 11§ punkt 1 och 16§ punkt 1)

På marken får endast växthus, cykel- och trädgårdsförråd placeras till en total maximal
byggnadsarea som motsvarar 4% av den av egenskapsgräns avgränsade kryssmarken
(PBL 4 kap 11§ punkt 1 och 16§ punkt 1)

Högsta antal våningar

Vind får inredas som bostadsvåning över angivet våningsantal

Bebyggelse ska placeras i användningsgräns/egenskapsgräns mot gata

Balkonger vid fasad mot gata får inte inglasas.
Balkonger mot innergård få anordnas som lägst från andra våningen och sticka ut max 1,4m från fasad.

Öppning eller portik ska finnas mellan gata och gård.

Balkonger mot gata får sticka ut max 1,2m från fasad över allmän platsmark och anordnas som lägst från
tredje våning över allmän platsmark och som lägst från andra våningen över kvartersmark (prickmark).

Taktäckning ska vid ändring vara tvåkupigt lertegel.

Entré ska finnas mot både gata och gård.

Förgårdsmark med plantering ska finnas

Skydd av kulturvärden (PBL 4 kap 16§ punkt 3). Tegelfasader med
murade ornament och murad takfot ska bevar. Byggnadens volym
får inte förändras. Balkonger får enbart uppföras på östra gaveln.

Byggnaden får inte rivas

Skorsten får inte rivas

Varsamhet (PBL 4 kap 16§ punkt 2). Förändringar ska anpassas till
befintlig byggnads karaktärsdrag. Viktiga karaktärsdrag att beakta
är: ursprungliga spröjsade fönster i trä, lastbrygga med skärmtak,
trapphus med trappsteg och golv i kalksten, handledare och
trappstolpar, fönsterbänkar i kalksten och marmor, cirklar i tak på
plan 2.

SKYDD MOT STÖRNINGAR OCH RISKER

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Kommunen är huvudman för allmän plats
Genomförandetid (PBL 4 kap 21§)
Genomförandetiden är 10 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft
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Centrum (PBL 4 kap 5§ punkt 3)C1

Minst 30% av bottenvåning ska utgöras av verksamhetslokal.

Parkeringsplats för bil får anläggasparkering
Minst 50 % av marken ska vara genomsläpplig

Bebyggandets omfattning

Placering

Markens anordnande och vegetation

Utformning

Rivningsförbud, Skydd av kulturvärden och Varsamhet

Ventilation ska placeras i riktning bort från riskkälla (järnväg).
Utrymning ska kunna ske i riktning bort från riskkälla (järnväg).

m 1

Lägenheter som överskrider 60 dBA ekv ljudnivå vid fasad måste
uppföras med minst ½ av boningsrummen mot skyddad sida som
inte överskrider 55 dBA dygnsekvivalent och 70 dBA maximal
ljudnivå mellan kl. 22:00 och 6:00. Lägenheter mindre än 35 kvm
kan orienteras mot fasad där ljudnivå är högst 65 ekv. Om
gemensam uteplats anordnas får dess maximala ljudnivå inte
överskrida 70 dBA.

0.0 Högsta tillåtna byggnadshöjd

Teknisk anläggningE1

StationsområdeT
Markparkering för cykel och bilP

Bebyggelse ska utformas så att vibrationer i byggnad normalt inte
överstiger 0,3 mm/s komfortvägd vibrationshastighet på grund av trafik.

k 2 Varsamhet (PBL 4 kap 16§ punkt 2). Förändringar ska anpassas till
befintlig byggnads karaktörsdrag. Viktiga karaktärsdrag att beakta
är: Fasad med fönsterband, ursprungligt murverk och
betongstomme mot Mejerigatan.

UTKAST
2020-06-26

Största tillåtna takvinkel är 35 grader om inte annat anges.

ÅtervinningstationE2

b 1

g Markreservat för gemensamhetsanläggning för parkering (PBL 4
kap 19§)

Avskärande dike eller kulvert ska anläggas för avledning av
dagvatten bort från järnvägsområde

Träd ska bevaras alternativt ersättas om det fälls (4 kap. 13§)n 2

0.0 Högsta tillåtna nockhöjd

Varje byggnadsenhets fasad mot gata med eget trapphus ska
uppföras i annan kulör och/eller material än angränsande
byggnadsenhets fasad.

f 3

Fasader mot gata ska uppföras i tegel eller puts i gula och röda nyanser.f 4

f 7

Fasader mot gata ska uppföras i tegel, betong, puts eller sten.f 5

Fasader ska uppföras i tegel eller trä.f 6

m 2

Fasader som vetter mot järnvägen och som ligger inom 35 m från närmsta
spårmitt ska uppföras i obrännbart material eller i som lägst brandteknisk
klass EI 30.

Takkupor får uppföras till en maximal längd om 4 m och till en sammanlagd längd av maximalt
1

3  av takets längd mot gata och 12  av takets längd mot innergård.

p

Sockelvåning och entrépartier ska utformas med extra omsorg av materialval och detaljer.

Forts. Utformning

Tak ska uppföras platt eller flackt med en högsta vinkel om 10 graderf 8

Fasader ska uppföras i tegel, trä, betong, puts eller sten.

Entrépartier ska markeras tydligt i fasadutformning.
Fasader ska uppföras utan synliga elementskarvar.
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