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Yttrande över förslag till detaljplan för Östra Runby med Väsby stationsområde, 
Upplands Väsby kommun, Stockholms län. Dnr BN/2017:485  
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubr. detaljplan på samråd till 2018-
12-06. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:                                                                            
 
Sammanfattning 
 Förslaget tar inte vara på platsens historiska struktur och spår utan suddar tvärtom ut 

årsringarna från tidigare skeden. Gestaltningsideerna för bebyggelsen, både vad gäller 
skala och utformning, är helt väsensskilda i förhållande till platsens och ortens karaktär.  

 En princip för gestaltningen sägs vara att ”skapa en tydlig identitet”. Planförfattaren har 
missat att platsen redan har en historisk kontinuitet och en tydlig identitet som det gäller 
att ta vara på och understödja vid förändringar.  

 Tydliga drag från fyra utvecklingsskeden - det förhistoriska landskapet, bylandskapet, 
stationssamhälle och industriort samt förortssamhälle - redovisas i planhandlingarna.  
Planförslaget skulle dock medföra att dessa drag i huvudsak förvanskas eller försvinner. 

 I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas påverkan på kulturmiljön i olika avseenden 
men det saknas en konsekvensbedömning för kulturmiljön i sin helhet. Det saknas också 
en uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning för det aktuella samrådsförslaget. 

 Svenska byggnadsvårdsföreningen avstyrker förslaget till detaljplan och hävdar att 
förslaget bör omarbetas på ett sätt som tar hänsyn till stationsområdets kulturhistoriska 
värden och till ortens lokala karaktär som helhet.  

 
Planförslaget negligerar platsens förutsättningar och dess kulturhistoriska identitet 
I planbeskrivningen för samrådet anges ”Föreslagen struktur, bebyggelse och de allmänna 
platserna ges en omsorgsfull gestaltning med utgångspunkt i den mänskliga skalan” samt ”En 
viktig avvägning i planen är att utveckla en tät och mångfunktionell stadsbygd i ett centralt 
läge och samtidigt värna natur- och kulturvärden” (s 5). I handlingen visas bildexempel på 
den avsedda gestaltningen – en terminalbyggnad för resecentrum, utformning av broarna med 
entréer till tåg och perronger och en skyskrapa. (s 18-19 samt 24) och även andra höga hus i 
informationsbladet ”Exempel på hur området skulle kunna se ut i framtiden”. 
 
En viktig utgångspunkt vid all samhällsplanering är att utgå från platsens förutsättningar. Här 
redovisas ett förslag, som trots angiven inriktning om utgångspunkt i den mänskliga skalan 
och vikten av att värna natur- och kulturvärden, är helt okänsligt för ortens skala och för 
platsens kulturhistoriska årsringar och karaktär. Bilderna över terminalbyggnaden och broarna 
ger associationer till s.k. ufos som råkat landa i det äldre kulturlandskapet. Den föreslagna 
skyskrapan och ytterligare ett lägre höghus är kraftigt avvikande och väsensskilda när det 
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gäller både skala och arkitektur från den mera lågmälda karaktär som hittills i huvudsak 
präglat kommunens bebyggelse.  
 
Upplands Väsby och grannkommunerna Täby, Vallentuna, Sollentuna och Sigtuna har alla 
stora områden av riksintressen för kulturmiljövården med riklig förekomst av fornlämningar 
och stora områden med bevarad landsbygd. Detta förhållande ställer krav på ett samspel 
mellan tätbebyggelse och landsbygd. En så storskalig bebyggelse med så spektakulär 
arkitektur, som föreslås i planförslaget, bryter hårt och okänsligt mot det angränsande 
kulturlandskapet.  
 
I planbeskrivningen anges som en gestaltningsprincip att ”Väsby entré ska skapa en tydlig 
identitet på den lokala, kommunala och regionala skalan genom karaktäristiska samt väl 
avgränsade stadsrum med god orienterbarhet och nya kulturhistoriska lager” (s 20). Den 
angivna principen anger således som mål att skapa en tydlig identitet men bortser helt från att 
den identitet som redan finns på platsen och karaktären i kommunen som helhet har ett stort 
värde och är en del av nuvarande invånares livsmiljö, en miljö som många vuxit upp i. Den 
nya årsringen bildas på bekostnad av de gamla årsringarna i stället för att komplettera det 
historiska landskapet. Projektet andas djup omedvetenhet om områdets nuvarande värden och 
skulle om det genomförs radikalt sudda ut både den befintliga identiteten för stationsområdet 
som successivt vuxit fram sedan järnvägen byggdes och läsbarheten av platsens historia från 
olika utvecklingsskeden.  
 
Planförslaget innebär att tydliga drag från olika tidigare skeden försvinner  
I Tyréns kulturmiljöutredning som utarbetades 2014 redovisas väsentliga läsbara drag i 
kulturmiljön från fyra tidsperioder: Det förhistoriska landskapet, bylandskapet, 
stationssamhälle och industriort samt förortssamhälle. Planförslaget innebär att tydliga drag 
från dessa perioder förvanskas eller försvinner: 
 
Det förhistoriska landskapet  
Det förhistoriska landskapet avspeglar sig genom dalgångsstråket, den historiska farleden 
Väsbyån och rikedom på fornlämningar bland annat runristningen Ladbrostenen, som vittnar 
om den bro som omnämns i texten på ristningen.  
 
Planförslaget innebär att dalgångsstråkets framtoning i stadsbilden försvagas kraftigt genom 
att sikten skyms av den täta tillkommande bebyggelsen på den gamla åker- och ängsmarken, 
genom avsteg från den äldre strukturen med dess kopplingar mellan fornlämningar och 
landskap samt genom att det gröna sambandet mellan de kulturhistoriska miljöerna 
Hembygdsgården och Ladbrostenen bryts. Den planerade flyttningen av Ladbrostenen skulle 
vara olycklig eftersom läsbarheten av områdets historia försvåras.  
 
Bylandskapet  
Det uppodlade dalgångsstråket, farleden Väsbyån och spår efter de båda bymiljöerna Vilunda 
resp. Övra och Nedra Runby, med den bevarade gårdsmiljön Nedra Runby, vittnar om det 
forna bylandskapet.  
 
Planförslaget innebär att den ursprungliga markanvändningen och sammanhanget mellan 
byarna och landskapet inte längre kan avläsas till följd av den nya bebyggelsen. Positivt är 
dock att delar av Väsbyån friläggs samt att gårdsmiljön Nedra Runby bevaras där dock även 
ekonomibyggnaderna bör bevaras. 
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Stationssamhälle och industriort.   
Järnvägarnas utbyggnad under senare delen av 1800-talet blev starten för tätortsutvecklingen i 
både Upplands Väsby och grannkommunerna. Järnvägsstationen, som kom till 1865, och dess 
närområde blev en centralpunkt för orten och genererade successivt ytterligare bebyggelse för 
handel, service, bostäder och industri. Det nuvarande stationshuset, som 1908 uppfördes på 
samma plats som sin föregångare, är ett av många stationshus som gestaltades av SJ:s 
dåvarande chefsarkitekt, Folke Zettervall. Trots att ett nytt centrum etablerats längre österut 
har stationsområdet fortfarande stor betydelse som ett nav i samhället och som ett vittnesbörd 
om lokalhistoriska värden vilket bekräftas i boken Upplands Väsby kulturhistoriska miljöer, 
utgiven av Upplands Väsby kommun.  
 
Planförslaget innebär att den karaktäristiska stationsmiljön, som lade grunden till dagens 
Upplands Väsby, inte längre kommer att kunna avläsas. Rivning (eller ev. flyttning) av 
stationsbyggnaderna jämte ställverket är en förlust inte bara ur lokal synvinkel utan även i ett 
regionalt perspektiv eftersom endast ett fåtal stationsmiljöer från 1900-talets början finns 
bevarade utmed Norra stambanan och Mälarbanan. Enligt principen för den idealstadsplan för  
järnvägssamhällen som Statens järnvägars chefsarkitekt A.W. Edelsvärds upprättade 1859, 
som tillämpades i Upplands Väsby, förlades stationshuset intill en öppen plats som fondmotiv 
för en bred gatusträckning (Centralvägen). Planförslaget innebär att denna grundläggande 
princip överges. Det är dock positivt att stinsbostaden och del av ”Bills backe” bevaras.  
 
Förortssamhälle  
Stationsområdet utvecklades successivt från mitten av 1900-talet genom järnvägsstationens 
utbyggnad till pendeltågsstation. Ytterligare centrumfunktioner kom till. Bostäder och 
industrier byggdes och centrum flyttades österut.   
 
Planförslaget tar inte heller hänsyn till senare tiders bebyggelse som har måttlig skala och är 
väl anpassad till dalstråkets struktur och till terrängen. Här bör särskilt stjärnhusen från 1950-
60-talen nämnas, ritade av dåvarande stadsarkitekten Nils Rasing. Husen är utformade enligt 
stjärnhusidén från de namnkunniga arkitekterna Backström & Reinius. Denna hustyp 
representerar något av det bästa i svenskt bostadsbyggande från denna tid. Planförslaget 
innebär att den eleganta husraden helt döljs av den nya höga bebyggelsen mot öster och från 
stationen sett. 
  
Avslutande kommentar 
Från alla de fyra nämnda perioderna finns således avläsbara kulturhistoriska värden som är 
betydelsefulla för den historiska kontinuiteten och för förståelsen av det historiska skeendet. 
Dessa värden förvanskas eller raderas i stor utsträckning om planförslaget genomförs.  
 
Kommunen har bedömt att detaljplanen kan antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan 
som beskrivs i PBL 4 kap 34§ vilket innebär krav på miljökonsekvensbeskrivning. I 
miljökonsekvensbeskrivningen som hör till planförslaget redovisas påverkan på kulturmiljön i 
olika avseenden men det saknas en konsekvensbedömning för kulturmiljön som helhet både 
när det gäller själva planområdet och även i förhållande till omgivningen. Det saknas för 
övrigt en aktuell konsekvensbeskrivning för det presenterade samrådsförslaget. Slutsatsen av 
miljöbedömningen borde dock bli att planförslaget medför en sådan betydande miljöpåverkan 
att det inte kan accepteras. 
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Svenska byggnadsvårdsföreningen avstyrker förslaget till detaljplan i dess nuvarande 
utformning och hävdar att planförslaget bör omarbetas på ett sätt som tar hänsyn till 
stationsområdet kulturhistoriska värden från olika epoker och till ortens karaktär som helhet.  
 
För Svenska byggnadsvårdsföreningen dag som ovan 
                    
 

     
  
     
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen grundades 1975 och är en oberoende icke vinstdrivande, ideell förening 
med cirka 6500 medlemmar. Föreningen verkar bland annat för att slå vakt om vårt byggda och gröna 
kulturarv och nyttja detta som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet 
i övrigt i nutida stadsplanering.  


