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Bakgrund

nu föreslagna vidareutvecklingen av området föreslås att ytterligare värdefull bebyggelse rivs 

Tengbom har med anledning av föreliggande förslag fått i uppdrag av planavdelningen i 
Järfälla kommun att utarbeta en kulturhistorisk konsekvensbeskrivning avseende en vid

riskt värdefulla miljön beskrivas vad avser det nu aktuella förslaget men även ge en återblick 

Den kulturhistoriska konsekvensbeskrivningen ska användas som ett kunskapsunderlag vid 
det fortsatta planarbetet för att tydliggöra det föreliggande förslagets inverkan på kultur



Bolinders fabriker – en historisk bakgrund

Etableringen vid Kallhälls gård

var vid denna tid rena landsbygden med nu tar en ny tid vid och gårdens jordbruksverksam

Ett fabriksområde växer upp intill gården

Kallhälls gård köps av Bolinders fabriker för att etablera ett fabriksområde. Utsnitt över Kallhälls gård 
1905-06, Häradsekonomiska kartan, Lantmäteriet.
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Bolinders fabriker bygger nya verkstadslokaler. Foto: före 1913. Järfälla kommuns bilddatabas.

Kallhälls gård huvudbyggnad uppförd omkring 1863. Foto: 1913, Järfälla kommuns bilddatabas.



Fabriken expanerar och ett samhälle växer fram i Kallhäll

samband med detta revs gårdens tidigare jordbruksbyggnader och en stor monteringshall 

Tillverkningen upphör och fabriksområdet säljs

Kallhäll 1976. Foto: Kurt Hedö, Järfälla kommuns bilddatabas.



Beskrivning och kulturhistorisk värdering av     
Bolinders fabriksområde inför utbyggnad

fabriksbyggnaderna från områdets etablering kvar med senare tillbyggnader samt komplet

tiden värderades högst men att även de senare uppförda byggnaderna hade ett värde då 



Dokumentationens redovisning av de kulturhistoriska värdena (grundade på Riksantik
varieämbetets system för kulturhistorisk värdering) beskrivs kortfattat nedan: 

Fabriksområdet

Industrihistoriska värden

Samhällshistoriska värden

Arkitektur- och byggnadshistoriska värden, arkitektoniska värden 

även den senare kompletterande bebyggelsen av tegel som är typisk för sin tid men som 

De äldsta verkstadlokalerna med skorsten, byggnad A.
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Byggnadsteknikhistoriska värden 

Miljöskapande värden

Kontinuitetsvärden 

tids industriarkitektur och som visar på industriområdets långvariga användning och bidrar 

Brandstationen från 1954, 
byggnad D, uppförd efter de 
de första utbyggnadsfaserna.
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Vinkelrätt anordnad industrigata.

Miljöskapande platsbildning.
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Området kring Kallhälls gård 

Samhällshistoriskt intresse

Byggnadshistoriska värden, arkitektoniska värden 

Personhistoriska värden

Miljöskapande värden

Kallhälls gård med en byst föreställande E.A. Bolinder framför entrén.
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Förutsättningar 

Kommunala planer och program

Kulturmiljöprogram/Järfälla kulturhistoriska miljöer

följande värdebeskrivning: 

”Bolinders etablering i kommunen blev upphovet till hela samhället Kallhäll och bolaget kom att styra ortens 
utveckling långt fram i tiden. Fabriken är dessutom ett av stockholmstraktens bästa exempel på hur många 

ansluta stickspår till järnvägen och sjöförbindelserna var kanske de viktigaste faktorerna vid val av lokali-
sering. De välbevarade fabriksbyggnaderna i tegel är goda representanter för det tidiga 1900-talets rådande 
ideal inom industriarkitekturen.”

Kulturmiljöplan för Järfälla

avgränsat som en kulturhistoriskt värdefull miljö och beskrivs enligt följande:

”Den mest intressanta delen av Bolinders är de äldsta fabriksbyggnaderna som uppfördes vid etableringen. 
De är låga och långsmala och direkt anpassade för den produktion som fanns här. Byggnadsmaterial är tegel, 
genom stora fasad- och takfönster släpptes ljuset in. Den arkitektoniska utsmyckningen begränsar sig till 
dekorativt utformade trappstegsgavlar.”

”Av intresse är också den gamla huvudbyggnaden vid Kallhälls gård, som till en början fungerade som som-
marnöje för Erik August Bolinder och hans familj. Efter dennes bortgång kom byggnaden att fungera som 
huvudkontor för Bolinders Fabriks AB. Från att ha varit en sommarvilla i trä med lövsågssnickerier och 
punschveranda förändrades den till en stram, ljusputsad byggnad med klassicistiska referenser. Ombyggnaden 
och det sätt på vilken den genomförts kan ses som en manifestation av Bolinders ställning i Kallhäll. Invid 

och andra detaljer hållna i grönt.”
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Gällande detaljplan Bolinder Strand

Den gällande detaljplanen antogs år 2001 och ger möjlighet att bygga ut området med om

-
rial och former. Detta kan t.ex. göras genom inslag av rött tegel på fasader och gjutjärn i möbler 

Q - Användning anpassad till byggnadens kulturvärden (Kallhälls gård)

q1 - Byggnaden får inte rivas. Byggnaden omfattas av 3 kap. 12§ och 13§ PBL. Bygglov krävs för exteriöra 
förändringar. Underhåll ska i största möjliga utsträckning ske med ursprungliga material. (Kallhälls gård, 
biljardsalongen, industrins kärnområde, brandstationen samt det f.d. badhuset, idag restaurang.)

q2 - Ny bebyggelse utformas med hänsyn till närliggande kulturhistorisk bebyggelse. Samråd ska ske med 
Järfälla kultur. (Avser två byggnader intill Kallhälls gård som får uppföras i två våningar.)

q3 - Marklov krävs för förändringar. (Avser ett område framför Kallhälls gårds entré).

Tillägg till detaljplan Bolinder Strand



Gällande detaljplan. Byggnaderna A, B, C, D, E, K, T och S är försedda med skyddsbestämmelser inklud-
erande rivningsförbud.
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Översiktsplan 2001

och inriktning för värdefulla kulturmiljöer som speglar kommunens utveckling att:

Vid förnyelse bör historiska samband och samhällets årsringar tydliggöras. Områdets karaktär och 

gäller skala, färg och form.

Vid lokalisering av fritidsanläggningar som påverkar landskapsbilden bör stor hänsyn tas till värdefulla 
kulturmiljöer och det omgivande kulturlandskapet.

Informationsinsatser bör utvecklas i syfte att öka kunskapen om kulturmiljöer och vården av dessa.

Dokumentation och vid behov komplettering av kulturhistoriskt material bör ske i samband med större 
exploateringsföretag.

Regionala program

Stockholmsregionens kulturhistoriska miljöer

”… Sammantaget har området höga regionala bevarandevärden med de gamla industribyggnaderna, arbe-
tarbostäderna och Bolinderbyn som väl sammanhållna helheter. Anläggningen ger exempel på hur ett företag 
helt kommit att dominera en bygd såväl företagsekonomiskt, socialt som arkitektoniskt genom bebyggelsens 
gruppering och utformning. Därmed lades också grunden för samhällets uppkomst.”

Nationella lagar

Plan- och bygglagen 3 kap. 12§ och 13§

PBL kap 3, 12§. ”Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.” 

PBL 3 kap. 13§. ”Byggnader som avses i 3 kap. 12§ skall underhållas så att deras särart bevaras”. 

Kulturminneslagen 

“Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla.”



Fastigheten berörs enligt fornminnesregistret inte av fasta fornlämningar (kulturminneslagen 

Järfälla 394:1 - Minnesvård, gjuten byst i svart brons av Erik August Bolinder med texten ”Erik Aug. 
Bolinder verkstadens nydanare”.

Järfälla 389:1 - Hamnanläggning. Brygga ca 12 x 2,5 m med stenskodda kanter.

Järfälla 446 - Förlisningsuppgift.

Karta FMIS. Läge för övriga kulturhistoriska lämningar. Det rödskrafferade området utgör avgränsning 
för riksintresse för kulturmiljövården/Görväln. Blå linje avgränsning för kulturhistoriskt värdefullt område 
enligt Järfälla kommuns kulturmiljöprogram.



Miljöbalken

Riksintresse för kulturmiljövården - Görväln (AB 32) 

Riksintresset motiveras av: 

”Farleds- och kommunikationsmiljö vid vattenleden från Uppsala och Sigtuna ut i Mälaren, med stor be-
tydelse för försvar och kommunikationer på vattnet och till lands alltsedan järnåldern.” 

och

”Herrgårdslandskap, med rötter i järnålderns och medeltidens stormannabygd och herrgårdsanläggningar 
som speglar 1600-, 1700- och 1800-talen.”

Riksintresse för kulturmiljövården - Mälaren med öar och strandområden

Mälaren med öar och strandområden är i sin helhet riksintresse för kulturmiljövården på 

Naturvårdslagen



Exploateringen av Bolinder Strand 2001-2010
Bevarande och rivning

De byggnader som bevarades i fabriksområdet utgjordes av de byggnader som försetts med 
skyddsbestämmelser/rivningsförbud i den detaljplan som utarbetats för området inför ut

 Situationsplan över 
bevarade respektive 
rivna byggnader. 
Gråfärgade byggnader 
- rivna. Blåfärgade 
byggnader - bevarade. 
Byggår för bevarade 
byggnader:
Byggnad A - Verk-
stadsbyggnader 1914-
1950. 
Byggnade B - Verk-
stadsbyggnaer 1909-
1929. 
Byggnad C - Verk-
stadsbyggnader 1911-
1953. 
Byggnad E - Brand-
station 1954. 
Byggnad D- 
Restaurang/f.d. 
badhus 1927-29. 
Byggnad K - Verk-
stadsbyggnad 1918. 
Byggnad J - f.d mate-
rialupplag 1970-80. 
Byggnad L - f.d. 
sandblästringsanläg-
gning 1976. 
Byggnad N - f.d. 
skyddsrum 1969. 
Byggnad S - Kallhälls 
gård 1863. 
Byggnad T - Biljard-
salong 1913?.
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Nybyggnad
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Exploateringens konsekvenser för kulturmiljön

Riksintresseområde för kulturmiljövården/Landskapsbilden

Ovan: Landskap i Görvälnsviken där gården Lennartsnäs är syndlig från vattnet. Nedan: Landskapet 
vid Bolinder Strand.
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Stadsbild och samhälle

bostadshusen är uppförda i volymer och i en planstruktur som avviker från områdets be

tionsdelning med verksamhetsområde skiljt från bostadsområden har brutits när området 
öppnats upp för bostadsbebyggelse vilket minskat förståelsen för samhällets historiska 

Sammantaget kan inte omvandlingen i sin helhet anses vara i överensstämmelse med de mål 

Fabriksområdet

utvecklingsfaser och som bidrog till förståelsen av områdets industrihistoriska utveckling 

Den nytillkomna bebyggelsen avsedd för bostäder har uppförts i direkt anslutning till de 
bevarade delarna av industriområdet i stora volymer med en arkitektonisk utformning  och 

Vy över Bolinder Strand under utbyggnad. Ur JM’s Förstudie.
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Ovan: Fabriksgatans vid Bolinder Port. Nedan: Bebyggelsen i “Bolinder Port”.
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Det f.d. badhuset med “Bolinder Port”.

Det f.d. badhuset med bebyggelsen i “Entretorget”.



“Kajenområdet” i mötet med byggnad B i fabriksområdet.

Byggnad B i mötet med “Lilla torget”
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 Byggnad A i mötet med “Entretorget”

Bebyggelsen i “Kajenområdet” synlig över fabriksområdets bebyggelse.



Byggnad B i mötet med “Kajenområdet”.

Byggnad B  mötet med “Kajenområdet”



Området kring Kallhälls gård

dammen med en skulptur som ingick i gårdens äldre trädgårdsanläggning bevarats och bildar 

staltning av en skiftande landskapsmiljö med småskalig bebyggelse till ett område som i 
huvudsak domineras av en stor homogen grönyta som omges av modern storskalig bostads

Kallhälls gård med allé. Biljardsalongen till höger om allén och nyuppförda radhus till vänster.



Kallhälls gård och området “Ekbacken”.

Området “Berget” intill Kallhälls gård.
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Området “Ekbacken” och äppeltriäd från gårdens tidigare trädgård.

Området “Södra Udden”.
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Områdena “Södra Udden” och “Ekbacken.”

Området “Södra Udden” vid stranden. På Udden har grunden till den gamla ångbåtsbryggan bevarats.
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Vidareutveckling av Bolinder Strand 2010-2015

Fastighetsägarens förslag är att de äldsta byggnaderna från den industriella perioden med 

kan ha en gemensam arkitektonisk grammatik med puts och/eller tegel som fasadmaterial 

Sid 32



Sid 33



Förslagets konsekvenser för kulturmiljön

Stadsbild

Den föreslagna tillkommande bebyggelsen uppförs i och intill det äldsta kärnområdet med 

 
det och minska möjligheten till fria utblickar från industriområdet har påverkan på industri

gärden medför också en minskning av den visuella upplevelsen från området som naturligt 

Ny bebyggelse föreslås på tomten intill byggnad C samt i områdets norra del. Ur Förstudie, Vidareutveck-
ling Bolinder Strand 2010-2015.



Fabriksvägen med naturområde som i förslaget föreslås sprängs ur för att ge plats åt ny bebyggelse.

Utblick från fabriksområdet mot Fabriksvägen.
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Fabriksområdet

Förslaget innebär ett begränsande av bevarandet till den äldsta industrimiljön genom rivning 

Utblick från miljöskapande platsbildning mellan byggnaderna A och K mot Godsvägen och skogsparti där 
ny bebyggelse föreslås.



fasaden mot gatan bevaras.

Byggnad C.



Del av byggnad C som föreslås rivas.

Del av byggnad C som föreslås rivas.



Miljöskapande platsbildning vid byggnaden A. Tillbyggnaden till höger i bild föreslås rivas för att ge plats 
för ny bostadsbebyggelse.

Byggnadsdelen till höger i bild, byggnad A, föreslås rivas för att ersättas med ny bostadsbebyggelse.
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Byggnadsdelarna till höger bild, byggnad A, föreslås rivas för att ersättas av ny bostadsbebyggelse.

Byggnadsdelar i byggnad A som föreslås rivas för att ersättas av ny bebyggelse.



Miljöskapande platsbildning mellan byggnaden A, B och K.

F.d. skyddsrum, byggnad N, föreslås rivas för att ersättas av ny bostadsbebyggelse.



Området kring Kallhälls gård

kulturhistoriska värden då en rivning inte är i enlighet med de skyddsbestämmelser som 

svinna med konsekvenser för förståelsen för områdets historia samt en fragmentisering av 

Skulptur i damm intill Kallhälls gård.



Källor
Hus och miljöer i Järfälla – en byggnadshistorisk inventering

Kulturmiljöplan för Järfälla

Förstudie för vidareutveckling av Bolinder Strand 2010-2015

En guide till kulturhistoriskt intressanta platser i kommunen

Stockholmsregionens kulturhistoriska miljöer,

, Järfälla kulturhistoriska miljöer,

Antikvarisk bebyggelsedokumentation, f.d. Bolinders verkstads-
område


