
YTTERGRAN EKILLA 1:15 2019-11-14

KULTURMILJÖANALYS



Handlingen granskad av: Cecilia Pantzar

Datum: 2019-11-14

UPPDRAG:  18U1168 Kulturmiljöanalys - 
   Yttergran Ekilla 1:15

Titel på rapport:  Yttergran Ekilla 1:15. Kulturmiljöanalys

Status:    Kulturmiljöanalys 
Datum:    2019-11-14

MEDVERKANDE

Uppdragsgivare:  Mats Norrbrand, Håbohus AB 
Kontaktperson:   Jessica Nyström
Konsult:   Bjerking AB
Uppdragsansvarig: Björn Johansson
Handläggare:  Cecilia Pantzar, byggnadsantikvarie
   Therese Fast, kulturgeograf

Kvalitetsgranskare: Cecilia Pantzar

Bjerking AB  

Strandbodgatan 1, Uppsala.  
Hornsgatan 174, Stockholm.  
www.bjerking.se



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INLEDNING      4

Bakgrund       4

Uppdragets omfattning och syfte    4

Planområdet      4

Befi ntliga skydd och gällande planer    4

2 HISTORIK      9

Naturgeografi ska förutsättningar och landskapsbild  9

Riksintresseområdet – förhistorisk centralbygd   9

Förhistorisk farled och vägnät med lång kontinuitet  10

Yttergran medeltida kyrka och sockencentrum   10

Äldre gårdsmiljöer på historisk utmark     14

3 KULTURVÄRDEN     18

Värdebärande karaktärsdrag:      19

4 KÄNSLIGHETSANALYS     20

Pågående detaljplan      20

Riksintressets kärnvärden     20

Regionala kulturmiljövärden     21

Rekommendationer till detaljplan:     21

Förslag till planbestämmelser:     22

5 REFERENSER      23



4

uppförd i ett framträdande höjdläge med vida 
vyer från kyrkhöjden över omgivande land-
skap. I sin ursprungsform räknas Håbo kyrka 
som den minsta medeltida kyrkan i Uppsala 
stift. Likt medeltida kyrkor i allmänhet har 

till ett tidigt fritidshus och en senare uppförd 
villa. Sandhem mittemot kyrkan utgör en äldre 
gårdsmiljö med egnahemsvilla och tillhörande 
uthus från 1900-talets början. Yttergrans kyrka 
med både långhus och kor från 1100-talet är 

BAKGRUND

Bjerking AB har fått i uppdrag av Håbo kommun 
att utföra en kulturmiljöanalys inför upprät-
tandet av detaljplan för fastigheten Yttergran 
Ekilla 1:15 belägen strax nordöst om Yttergran 
kyrka i Håbo kommun. Fastigheten ligger inom 
riksintresse för kulturmiljövården Yttergran och 
Övergran (C 65). 
 

UPPDRAGETS OMFATTNING OCH SYFTE

Kulturmiljöutredningen syftar till att beskri-
va och identifi era områdets kulturhistoriska 
värden. Fokus ligger på att belysa områdets 
betydelse i relation till riksintresset och dess 
kärnvärden genom att lyfta fram värdebärande 
karaktärsdrag, samband och strukturer som 
återspeglar de kulturhistoriska sammanhangen 
och är betydelsefulla för platsens historiska 
läsbarhet. Med utgångspunkt från miljöns 
befi ntliga kulturhistoriska kvaliteter och karak-
tärsdrag görs en analys av dess känslighet för 
förändring. 

För att tillvarata befi ntliga karaktärsdrag och 
kulturvärden och begränsa negativ påverkan 
på riksintresset formuleras rekommendationer 
för områdets fortsatta utveckling samt förslag 
till planbestämmelser. Utredningen ska fung-
era som stöd och vägledning i den fortsatta 
planeringen. 

PLANOMRÅDET

Planområdet omfattar fastigheten Ekilla 1:15 
som ligger i ett naturskönt läge nordöst om Yt-
tergran kyrka med Ekillabadet och Ekillaåsens 

INLEDNING

naturreservat strax intill. Fastigheten består av 
en bebyggd industritomt som tidigare nyttjats 
som förrådsplats för vägunderhåll av Trafi kver-
ket. Planområdet består idag av hårdgjorda 
markytor kring befi ntliga industri- och verk-
samhetslokaler. Området avgränsas i väster av 
Enköpingsvägen och gränsar i norr och öster 
till de skogbeväxta åskullarna i Ekillaåsens 
naturreservat. Parallellt med Enköpingsvägen 
löper en gång- och cykelväg som svänger av in 
mot planområdet och naturreservatet. Fastighe-
ten nås via en infart från Enköpingsvägen som 
ligger ett stycke norr om planområdet. 

Det omgivande landskapet präglas av stor-
skaliga öppna jordbruksmarker väster om 
Enköpingsvägen. Österut följer skogsklädda 
höjdstråk rullstensåsen Granåsen, en utlöpare 
av Uppsalaåsen, som sträcker sig utmed Lilla 
Ullfjärdens västra sjösida. Ekillaåsen bildar en 
tvärås, som löper i östvästlig riktning och i stort 
sett skiljer Stora och Lilla Ullfjärden åt. Närmil-
jön i anslutning till planområdet präglas av en 
gles bebyggelsestruktur med Yttergrans kyrka 
som ett tongivande landmärke i den öppna 
landskapsbilden. I övrigt karaktäriseras om-
rådet av friliggande småhusbebyggelse som i 
huvudsak består av äldre gårdsmiljöer och torp 
med enstaka tillägg av modern villabebyggelse. 

Söder om planområdet ligger Rosenberg, ett 
före detta skogvaktarboställe uppfört i slutet av 
1800-talet. Väster om Rosenberg ligger Lugnet 
med två bostadshus från 1900-talets början. 
På Enköpingsvägens västra sida norr om 
Yttergrans kyrka fi nns ett äldre torp i anslutning 

Planområdet ligger i anslutning till Yttergrans kyrkomiljö och avgränsas av Enköpingsvägen i väster och 
möter Ekillaåsens naturreservat i norr och öster. Bildkälla: Eniro 
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kyrkan blivit gradvis utbyggd under medeltiden med torn 
och vapenhus. Det medeltida koret utvidgades för att inhysa 
en sakristia så sent som på 1700-talet. Kyrkan är med sitt 
slanka, medeltida torn och sitt höga, fria läge väl synlig i det 
öppna odlingslandskapet. I miljön kring kyrkan ingår begrav-
ningskapell, en tidigare kyrkskola som numera inrymmer 
församlingshem och den tidigare klockarbostaden. Särskilt 
tongivande i närmiljön är det i terrängen insmugna kapellet 
från 1950-talet som är en typisk representant för arkitekten 
Bengt Romares rika kyrkorepertoar där stram klassicism 
förenas med medeltidens kyrkliga arv genom siluetten av en 
salskyrka. 

Söder om kyrkan har Yttergrans gamla bymiljö, nuvarande 
Grans by, under de senaste årtiondena gradvis förtätats 
och omvandlats till ett mindre villasamhälle. Ett fl ertal tomter 
har styckats av från de ursprungliga gårdarna och bebyggts 
med nya bostadshus. I ett långsträckt stråk öster om Enkö-
pingsvägen ligger många individuellt utformade villor i ett 
dominerade läge på höjdstråkets sluttning i anslutning till de 
äldre gårdsmiljöerna.  

Planområdet är till största delen omgivet av skogsbryn som 
skapar en grönskande inramning och en naturlig visuell 
avskärmning av området från omgivande landskap. Från de 
öppnare partierna erbjuds utblickar och visuella kopplingar 
mellan planområdet och den omgivande kyrkomiljön. 

BEFINTLIGA SKYDD OCH GÄLLANDE PLANER

PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900)

Översiktsplan

I förslag till ny översiktsplan, Håbo - en kommun för framti-
den, ingår området kring Yttergrans kyrka i framtida mindre 

Yttergran kyrka/Ekilla kvarn

• Viss komplettering kan ske i anslutning till befi ntlig 
bebyggelse i Yttergran och Ekilla. . 

• Tillkommande bebyggelse ska i utformning, storlek och 
omfattning anpassas till den befi ntliga bebyggelsen och 
områdets kulturmiljövärden. 

• Komplettering av bebyggelsen ska ske utan att ta om-
kringliggande jordbruksmark och naturmark i anspråk.

orter och byar på landsbygden som ska utvecklas genom 
varsam komplettering av befi ntlig bebyggelse. Komplettering 
av ny bebyggelse inom dessa områden ska samspela med 
befi ntlig bebyggelsekaraktär, landskapsbild och topografi  och 
ska placeras inom ortens befi ntliga yttre gränser. 

Granåsen och Ekillaåsen ingår i ett sammanhängande natur- 
och rekreationsområde. Åsmiljöerna som sträcker sig genom 
kommunen och strandlinjerna är viktiga för att upprätthålla 
gröna samband. Grönstråkens sammanhängande struktur 
har stor betydelse för människors möjlighet till rekreation, 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Områdena ska 
utvecklas för det rörliga friluftslivet och besöksnäringen på 
ett sätt som tar hänsyn till områdenas naturvärden kopplat 
till åsmiljön och Stora och Lilla Ullfjärden. Ökat besökstryck 
måste hanteras så att områdets naturvärden säkerställs. 

För området runt Yttergran kyrka och Ekilla kvarn anges 
följande i översiktsplanen:

• Nuvarande markanvändning med det öppna landskapet 
runt byarna ska bevaras så att de kulturhistoriska värde-
na består. 

• Vid kompletteringar av bebyggelsen inom utpekade 
kulturmiljöer ska särskild hänsyn tas till landskapsbild, 
utformning av befi ntlig bebyggelse och närmiljö.  

• Ny bebyggelse och andra åtgärder inom riksintresse för 
kulturmiljö ska utformas så att områdenas kulturmil-
jövärden förstärks. 

• Jordbrukslandskapets öppna vidder ska värnas och 
eventuell nytillkommande bebyggelse ska ske i anslut-
ning till befi ntlig bebyggelse.

påverka de kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt som 
fi nns i kommunen. Kommunens riksintressen för kulturmiljö 
ska beaktas enligt följande: 

I översiktsplanens riktlinjer för kulturhistoriska miljöer 
betonas att värdefulla kulturmiljöområden ska värnas och vi-
dareutvecklas. Kommunens kulturmiljöprogram ska vägleda 
plan- och lovgivningsärenden samt övriga beslut som kan 

Detaljplan

Detaljplan för fastigheten Ekilla 1:15 är under framtagande. 
Håbohus har under 2017 undersökt möjligheter till förtätning 
med bostäder i kommunen. Ekilla är ett av fem identifi erade 
områden som Håbohus sökt planbesked för. Syftet med 
detaljplanen är att undersöka möjligheten att bebygga fastig-
heten med en småskalig bebyggelse, cirka 30 bostäder.
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MILJÖBALKEN (1998:808)

Riksintresse för kulturmiljövården

Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövården 
Yttergran och Övergran (C 65). 

Motivering:

Odlingslandskap i anslutning till förhistoriska kommunika-

tionsleder med omfattande fornlämningsmiljöer samt by- 

och herrgårdsmiljöer.

Uttryck för riksintresset:

Skärvstenshögar, hällristningar skålgropar, rösen och 

stensättningar från bronsålder. Gravfält och enstaka gravar 

från äldre och yngre järnålder. Ålderdomligt vägnät med 

fl era runstenar, främst de s.k. Ingvarsstenarna vid Varpsund 

och Ekilla, medeltida kyrkomiljöer, Brunnsta bymiljö, fl era 

övergivna bytomter samt herrgårdarna Gran, Katrinedal 

och Vi med byggnader från 1700-och 1800-talen.

Följande delar av riksintressets motiv och uttryck har kopp-
ling till planområdet och närmiljön kring Yttergran kyrka:

• Odlingslandskap i anslutning till förhistoriska 
kommunikationsleder

• Ålderdomligt vägnät
• Medeltida kyrkomiljöer

Fastigheten, inringad, ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövården, Yttergran och Övergran (C 65) 
som omfattar odlingslandskapet utmed Ryssviken, 
Lilla och Stora Ullfjärden. 
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Blå: Byggnaden har ett stort kultur- och arkitekturhistor-
iskt egenvärde. Dessa objekt ska sätta ramarna för och 
styra en eventuell utveckling i närområdet och föränd-
ringar i miljön ska alltid underordnas dessa värden. Till 
denna grupp hör Ytterjärna kyrka och kapell. 

Grön: Byggnaden har ett kultur- och arkitekturhistoriskt 
egenvärde. Hänsyn till dessa objekt ska tas när plan- och 
lovgivning sker i anslutning till objektet. Ny bebyggelse 
som tillkommer i anslutning till dessa objekt ska anpas-
sas i skala, färg och stil. Till denna kategori hör Rosenberg
och Yttergrans f d skolhus numera församlingshem, 

Gul: Byggnaden är en viktig del av kulturmiljön. Dessa 
objekt kan enskilt vara av mindre kulturhistorisk be-
tydelse, men tillsammans utgöra en värdefull kultur-
miljö. För att säkerställa värdet i dessa miljöer krävs att 
hänsyn till dessa objekt tas när plan- och lovgivning sker 
i närområden. Objekten och deras värden ska beaktas 
vid åtgärder, inte bara i direkt anslutning till objekten, 
utan även i ett större omland omkring dem. Till denna 
kategori hör f d klockargården, Lugnet och Sandhem. 

Natura 2000, riksintresse för naturvården och 

naturreservat

Ekillaåsen omfattas av Natura 2000 enligt 4 kap. 8§ miljöbal-
ken och skyddas enligt art- och habitatdirektivet. Det ingår 
även i riksintresse för naturvården och skyddas som natur-
reservat. Vid Ekillaåsen fi nns ett antal skyddade naturtyper, 
däribland ävjestrandsjö, lövängar och åsbarrskog. Inom 
området fi nns även den starkt hotade och skyddade vatten-
växten småsvalting. 

Kommunalt kulturmiljöprogram

Yttergrans kyrkomiljö och Grans by är utpekade som kultur-
historiskt värdefulla miljöer i kommunens kulturmiljöprogram 
Håbo – mälarbygd att förvalta. Kommunens värdefulla bygg-
nader har klassifi cerats i tre kategorier utifrån kulturhistoriskt 
värde. 

Fastigheten gränsar till Yttergrans Yttergrans kyrkomiljö som ingår i kommunens kultur-
miljöprogram. I närmiljön fi nns även fl era kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Yttergrans 
kyrkomiljö

Grans by



8

OBJEKT LÄMNINGS-

TYP

ANTIKVARISK 

BEDÖMNING

UNDERSÖKNINGS-

STATUS

BESKRIVNING

RAÄ-nummer:  
Yttergran 41:1

Depåfynd Övrig kulturhisto-
risk lämning

Okänd Fyndplats för 3,244 kg silvermynt från tiden Erik XIV till KarlIX. 
Fynden gjorda i ett dåvarande grustag. Inlösta av SHM för 525:- 1953. 
SHM inv nr 24864. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information 
kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. 

Fornlämningsbilden i närområdet. I planområdets västra del har fi nns en fyndplats för silvermynt. Tabellen nedan, utdrag ur 
Fornsök, Riksantikvarieämbetet. 

KULTURMILJÖLAGEN (1988:950)

Kyrkor och kyrkomiljöer

Yttergrans kyrka med tillhörande kyrkotomt och begravnings-
plats är skyddade som kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. 3 § 
och 13 § kulturmiljölagen. 

Fornlämningar

Fornlämningar och fornfynd är skyddade enligt 2 kap i 
kulturmiljölagen. Enligt kulturmiljölagen är det förbjudet att 
rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, 
plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornläm-
ning. Om en fornlämning påträff as under grävning eller annat 
arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras 
till länsstyrelsen. 

Till varje fornlämning hör ett fornlämningsområde, d.v.s. ett 
skyddsområde som omfattar marken runt fornlämningen. 
Gränserna för fornlämningsområdet bestäms av länsstyrel-
sen från fall till fall utifrån vad som krävs för att bevara forn-
lämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn 
till dess egenart och betydelse. Fornlämningsområdet har 
samma lagskydd som själva fornlämningen. 

Inom planområdet fi nns en registrerad övrig kulturhistorisk 
lämning som utgörs av en fyndplats för silvermynt påträff ad i 
ett tidigare grustag. 
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HISTORIK

NATURGEOGRAFISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
LANDSKAPSBILD

Området kännetecknas av östra Mellansveriges sprick-
dalsterräng som skapat ett småbrutet och topografi skt va-
rierat landskap. Långsträckta vikar och sjöar följer tillsam-
mans med lerfyllda uppodlade sprickdalar längs urbergets 
sprick- och förkastningslinjer. Där spricklinjerna ligger 
tätare och korsar varandra har större, öppnare slättbygder 
bildats. Sprickzonerna åtföljs av skogsdominerade åsar 
som utgör karaktärsgivande inslag i landskapet. 

Lilla Ullfjärden utgör en djup sprickdalssjö som förbinds 
genom det smala och grunda sundet Skälsund till Stora 
Ullfjärden som i sin tur är förbunden med Mälaren. Den 
säreget formade tväråsen, Ekillaåsen, bildar en öst-västlig 
skiljelinje mellan fjärdarna. Ekillaåsen består av tre mar-
kanta barrskogsbevuxna åskullar med i huvudskap tallskog. 
Ekillaåsen möter i söder Granåsen som i nordväst-sydostlig 
riktning följer förkastningsbranten längs Lilla Ullfjärden 
västra strand med branta sluttningar ned mot sjön. Åsen 
domineras av gamla gran- och tallskogar med inslag av 
björk, asp, sälg och rönn. Ned mot Lilla och Stora Ullfjärden 
rinner bäckar och vattendrag som bitvis är djupt eroderade 
i rullstensåsarnas avlagringar. Markanta ravinbildningar 
fi nns exempelvis söder om Övergrans kyrka och vid Ekilla 
kvarn. 

Västerut övergår de skogsklädda åsryggarna i de öpp-
na slättområdena kring Övergran och Yttergran kyrkor. 
Odlingslandskapet präglas av storskalighet med samman-
hängande rationellt brukade åkerfält. Den höga uppodlings-
graden ger en stor överblickbarhet och vida utsikter. 

RIKSINTRESSEOMRÅDET – FÖRHISTORISK 
CENTRALBYGD

Yttergrans kyrka ligger i en centralbygd med förhistorisk 
bruknings- och bosättningskontinuitet, vilket avspeglas av 
rika fornlämningsmiljöer i anslutning till de viktiga kommu-
nikationsstråken genom bygden. Inom riksintresset har den 
äldre byorganisationen och herrgårdsdriften på olika sätt satt 
sin prägel på det agrara landskapet och bebyggelsemönst-
ret. Herrgårdarna Katrinedal och Vi omges av ett odlings-

Området kännetecknas av östra Mellan-
sveriges sprickdalsterräng med långsträckta 
vikar och lerfyllda sprickdalar. Rullstensåsar-
na utgör karaktäristiska inslag i landskapet.  
Bildkälla: Jordartskartan, SGU.

landskap präglat av storskalig ägostruktur och storgodsdrift 
med avhysta bytomter, underliggande gårdar och torp. De 
äldre strukturerna kvarlever i de gamla bytomterna med 
samlade gårdsmiljöer, omgivande odlingsmarker och ett 
sammanbindande äldre vägnät som kantas av fl era runste-
nar. Övergran och Yttergran medeltida kyrkomiljöer har en 
framträdande placering intill viktiga kommunikationsstråk 
som visar på kyrkornas roll som socknens medelpunkt.
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FÖRHISTORISK FARLED OCH VÄGNÄT MED LÅNG 
KONTINUITET

Håbobygden är kringgärdad av Mälarens vikar och fjärdar 
och har därför av naturliga skäl haft ett kommunikations-
mässigt strategiskt läge. Från början följde transporterna 
segellederna, eftersom vattnet var den lättaste vägen genom 
landskapet. Mälarens nätverk av vikar, fjärdar, sund och 
anslutande vattendrag erbjöd goda förutsättningar för lokala 
transporter men också för fjärrkommunikationer. 

Flera förhistoriskt viktiga segelleder passerade genom 
Håbobygden mot det inre av Uppland och Gamla Uppsala 
som under loppet av järnåldern fi ck en central roll som poli-
tiskt, juridiskt, ekonomiskt och religiöst maktcentrum. En av 
farlederna, den så kallade Kalmarleden, var starkt trafi ke-
rad under forntiden och medeltiden. Den sträckte sig från 
Kalmarviken via Stora och Lilla Ullfjärden, Oxen och Ekoln 
mot Uppsala. Landhöjningen medförde att ett näs bildades 
mellan Lilla Ullfjärden och Kalmarviken redan vid början av 
järnåldern. Men segelleden var trots det farbar ännu in på 
1500-talet genom att båtarna istället drogs över landom-
rådet, därav namnet Draget söder om Ullfjärden. Utmed 
farleden fi nns fl era fornborgar och Biskops-Arnös medeltida 
borganläggning strategiskt placerade i höjdlägen med vida 
utblickar över fjärden. 

Farlederna utmed Mälarens sjösystem var viktiga förutsätt-
ningar för de tidiga bosättarna. I takt med landhöjningen 
frilades successivt odlingsbara jordar i sluttningar och 
foderrika våtmarker i dalsänkorna, lämpliga för ett boskap-
sinriktat jordbruk. På moränhöjderna och åsarna fi nns rika 
fornlämningsmiljöer som sträcker sig tillbaka till bronsålder - 
järnålder. Äldre ortnamnsformer (-by, -inge, -sta) och gravfält 
i anslutning till bytomterna vittnar om att merparten av de 
historiskt kända byarna har förhistorisk kontinuitet och kan 
spåras tillbaka till järnåldern. 

Parallellt med farleden följde ett gammalt vägstråk åsens 
sträckning mot Uppsala. Rullstensåsarna har sedan lång 
tid tillbaka nyttjats som väldränerade kommunikationsleder. 
Dagens vägnät har en lång historisk kontinuitet och följer i 
huvudsak gamla vägar och ridstigar. Nuvarande Enköpings-
vägen utgör den gamla landsvägen som sträckte sig från 
Stockholm västerut via Enköping mot det för landet eko-
nomiskt viktiga Bergslagen. När bergsbruket expanderade 
under medeltiden blev landsvägen mot Bergslagen ett viktigt 
kommunikationsstråk. 

Utmed Enköpingsvägen vid Gran, Ekilla och Yttergrans 
kyrka och vid Varpsund fi nns runstenar som tyder på att 
vägstråket har förhistoriska anor. Två av stenarna har rests 
av samma släkt och omtalar en av de mest kända vikinga-
expeditionerna i österled, det så kallad Ingvarståget efter 
Ingvar den vittfarne, som troligen nådde trakterna väster om 
Kaspiska havet. 

Under stormaktstiden förbättrades vägnätet som ett led i 
statsmaktens strävan att skapa en eff ektiv kontroll av landet. 
Gästgivargårdar och skjutsstationer, där man kunde byta 
hästar, inrättades på jämna avstånd utmed landsvägarna. 
Söder om kyrkan på åssluttningen öster om Enköpingsvägen 
ligger Grans gård som från 1700-talets början fram till mitten 
av 1800-talet var gästgivaregård. Mellan 1736 och 1857 var 
även tingsplatsen förlagd hit. 

YTTERGRAN MEDELTIDA KYRKA OCH SOCKENCENTRUM

Yttergrans kyrka är strategiskt belägen på åsen i anslutning 
till den förhistoriska farleden och den gamla landsvägen. 
Den nuvarande kyrkan har sitt ursprung i en liten tornlös 
romansk stenkyrka som troligen uppfördes under sent 
1100-tal. Kyrktornet i väster tillkom troligen redan under 
början av 1200-talet. I enlighet med medeltidens kyrkliga 
utveckling tillkom troligtvis vapenhuset under 1400-talet. Vid En av de s k Ingvarsstenarna står vid Varpsund på krönet av liten 

åsrygg på södra delen av det smala näset mellan Stora och Lilla 
Ullfjärden. 



11

YTTERGRAN KYRKOMILJÖ

Väster om klockargården ligger ett begravningskapell uppfört 1954 
efter ritningar av arkitekt Bengt Romare.

Yttergran kyrka ligger på åsen och utgör ett tongivande landmärke i 
landskapsbilden. 

Klockstapeln från 1760-talet har bevarat sin ursprungliga karaktär.. 

Kyrkan utgör en av länets bäst bevarade från den romanska tidsperi-
oden. 

Kyrkan omges av en stor kyrkogård, vars äldsta del inramas av en 
gråstensmur från 1780-talet med en trädkrans av uppväxta lövträd. Den 
senare utvidgade delen i söder domineras av stora öppna gräsytor, 
raka gångar och rader av stora lövträd.  

Den f d skolan ( t h i bild) med den intilliggande klockargården som 
tidvis användes som lärarbostad. 
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Vy över Yttergran, 1989. I bildens nordvästra hörn skymtar planområdet. Fotograf: Avena. Bildkälla: Upplandsmuseet. Digitalt museum. 

samma tid valvslogs långhusets och interiören dekorerades 
med kalkmålningar av Albertus Pictor. På 1720-talet drab-
bades kyrkan hårt av en eldsvåda och något senare under 
1770-talet genomfördes en genomgripande restaurering och 
modernisering av kyrkan. Kyrkan fi ck då i hög grad sitt nu-
varande utseende med nuvarande tornhuv, putsade fasader 
och förstorade fönsteröppningar. Interiören omgestaltades 
med vitkalkade väggar och valv. De medeltida kalkmålning-
arna togs åter fram 1927 i samband med att kyrkan återigen 
genomgick en stor restaurering under ledning av arkitekt 
Sven Brandel. 

Kyrkan omges av en stor kyrkogård, vars äldsta del inramas 
av en gråstensmur från 1780-talet med en trädkrans av upp-
växta lövträd. Den senare utvidgade delen i söder domine-
ras av stora öppna gräsytor, raka gångar och rader av stora 
lövträd. Nordöst om kyrkogården står en klockstapel från 
1760-talet klädd med ålderdomlig rödmålad lockpanel och 
tjärade spån. På västra väggen fi nns en gammal uppborrad 
bräddörr som enligt en sägen åstadkommits av den legen-
dariske tjuven Lasse-Maja, då kyrksilvret stals i början av 
1800-talet.

Kyrkan kom från medeltid och framåt att utgöra socknens 
centrum, dit en rad administrativa och sociala funktioner 
efterhand koncentrerades. Kyrkan var navet i bygden, en 
normgivande och infl ytelserik institution i lokalsamhället. 
Socknen bildade från medeltid fram till 1862 års kommunre-
form en administrativ och styrande enhet. 

Den sociala omvårdnaden och ansvaret för fattiga, sjuka 
och äldre vilade under lång tid på församlingen. På en karta 
från 1780-talets början syns en fattigstuga utmed landsvä-
gen mittemot kyrkan. Kyrkan hade fram till 1800-talets mitt 
ansvar för skolundervisning som i regel sköttes av kaplanen 
eller klockaren. Från och med 1842 års skolstadga inrätta-
des en fast lärarkår och särskilda skolhus med lärarbostäder 

YTTERGRAN 
KYRKA

Klockar-
gården

Rosenberg

Kapell

Klockstapel

Torp

Skola

Planområdet

Mordern villa

Äldre uthus
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YTTERGRAN KYRKOMILJÖ

Vy över Yttergrans kyrka 1936. Foto: Flygtrafi k AB. I bilden syns Rosenberg öster om landsvägen med 
omgivande jordbruksmarker. Det aktuella planområdet etablerades senare på det norra fältet. Bildkälla: 
Upplandsmuseet. Digitalt museum. 

Vy över Yttergrans kyrka 1955. Vid denna tid har kapellet uppförts öster om klockargården. Foto: Flyg-
trafi k AB. Bildkälla: Upplandsmuseet. Digitalt museum. 
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började byggas i närheten av kyrkorna. Under många årti-
onden fanns en symbios mellan kyrkan och folkskolan och 
formellt skiljdes de båda åt först på 1930-talet när skolfrågor-
na helt togs över av staten och kommunen. 

Intill kyrkan ligger ett före detta skolhus uppfört som folksko-
la 1882. Skolan var i bruk fram till 1958 då den nyuppförda 
Centralskolan i Bålsta övertog undervisningen. Skolhuset 
användes därefter som församlingshem och samlingslokal.  
Väster om skolan ligger klockargården, med bostadshus 
uppfört under 1800-talets senare del, en vinkelställd uthus-
länga och omgivande trädgård. Det var boställe för klockaren 
och fungerade tidvis även som folkskollärarens bostad.

Väster om klockargården ligger ett begravningskapell uppfört 
1954 efter ritningar av arkitekt Bengt Romare. Kapellet är 
inpassat i topografi n med uppbrutna byggnadskroppar i ljust 
putsat tegel som avslutas med branta, mörka sadeltak som 
vilar på låga strävpelare.

ÄLDRE GÅRDSMILJÖER PÅ HISTORISK UTMARK  

Skogsområdet på åsen öster om Yttergran kyrka har histo-
riskt varit utmark till de angränsande säterierna Ekilla och Vi. 
I utmarksskogen låg fl era torp och lägenheter med tillhöran-
de småskaliga odlingslotter. Det aktuella planområdet ingick 
tidigare i utmarken som tillhörde Ekilla säteri. 

Torpodlingar och lägenheter på 1760–1780-talet

Ekilla säteri lydde på 1760-talet under Ekolsunds kungsgård 
som ligger längre norrut längs Enköpingsvägen. Södra delen 
av säteriets ägor omfattade vid tiden det aktuella planområ-
det. I anslutning till planområdet låg ett torp med tillhörande 
småskalig odlingsmark. Ett stycke söder om torpet låg en 
backstuga. Vägen norr om torpet följer samma sträckning 
som dagens infart till planområdet. På en karta från 1780-ta-
let över Yttergrans klockarebord har den tidigare backstugan 
blivit ersatt av ett skogvaktarboställe. Skogvaktarbostället 
kom senare att kallas Rosenberg. Söder om skogvaktarbo-
stället mötte Ekillas ägor Risby utjord som tillhörde Vi säteri. 

Här låg på 1780-talet socknens fattigstuga och torpet Kråkvi-
lan, som senare kom att kallas Lugnet med bebyggelse från 
början på 1900-talet. 

1900-talets senare hälft

I början på 1900-talet avsöndrades den tidigare utjorden 
med Kråkvilan (nuvarande Lugnet) från stamhemmanet Vi 
under namnet Edevi. Så sent som på 1960-talet var Rosen-
berg omgiven odlingsytor både i norr och söder. Infartsvägen 
från landsvägen har alltsedan 1700-talet haft i huvudsak 
samma sträckning som nu. Men drogs om något i öster 
i samband med utbyggnaden av industriområdet. På ett 
ortofoto från 1975 har industritomten etablerats på delar av 
den tidigare åkermarken norr om Rosenberg. Utbyggnaden 
i planområdet ägde därmed rum någon gång under åren 
1960-1975.   

Kvarvarande gårdsmiljöer

Kring den gamla landsvägen fi nns idag fl era av de äldre 
gårdsmiljöerna kvar. Skogvaktarbostället som tidigt ersat-

Vy över Yttergrans kyrka (t v i bild) med Grans by söder om kyrkan. I Grans by har avstycknin-
garna varit omfattande vilket har lett fram till dagens villaområde som sträcker sig utmed 
Enköpingsvägen. 
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te en tidigare backstuga, men går numera under namnet 
Rosenberg. Det nuvarande bostadshuset och tillhörande 
uthus uppfördes vid slutet av 1800-talet och har bevarat 
sin ursprungliga karaktär med många tidstypiska detaljer. 
Byggnaden fungerade under en period även som aff är. 
Lugnet består av två rödmålade timrade och panelklädda 
bostadshus uppförda vid 1900-talets början som senare 
har byggts till och kompletterats med uthus uppförda i äldre 
traditionell stil. Till den äldre bebyggelsen hör även Sand-
hem som uppfördes 1918 på Enköpingsvägens östra sida 
mittemot Yttergrans kyrka. Mellan Sandhem, Lugnet och 
Rosenberg fi nns ännu en liten rest av den småskaliga åker-
mark som tidigare var infl ikad omkring bebyggelsen. 

Ekilla säteri storskifte 1768. Vid denna tid låg ett torp med tillhörande 
odlingsmark inom planområdet. Längre söderut låg en backstuga. 
Bildkälla: Lantmäteriet. 

Yttergrans klockarebord 1784. I kartan har ett skogvaktarhus marker-
ats på platsen för backstugan. Bildkälla: Lantmäteriet. 

Vij ägomätning 1785. I kartan har kyrkan och klockstapeln ritats ut. 
Mittemot kyrkan låg fattigstugan och i öster torpet Kråkvilan. Bildkälla: 
Lantmäteriet. 

Ekonomiska kartan 1951. Öster om landsvägen syns Rosenberg 
med omgivande jordbruksmarker. Bildkälla: Lantmäteriet. 

Historiskt ortofoto 1975. Vid denna tid har industritomten etablerats 
på den tidigare åkermarken norr om Rosenberg. Bildkälla: Lant-
mäteriet. 
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GÅRDSMILJÖER UTMED LANDSVÄGEN

De äldre gårdsmiljöerna präglas av naturnära tomter med en stor andel 
uppvuxna träd och lummig växtlighet. Sandhem utgör en välbevarad 
gårdsmiljö med bostadshus uppfört 1918 och ett vinkelbyggt uthus från 
1930-talet. 

Rosenberg som ligger utmed den gamla landsvägen var skogvaktar-
boställe och tidvis aff är.  

Sydöst om planområdet ligger det i grönska inbäddade Lugnet med 
ursprung i torpet Kråkvilan. 

Rosenbergs gårdsmiljö präglas av en välbevarad tidstypisk trävilla med 
snickarglädje och tillhörande uthus från slutet på 1800-talet.  

Kring den småskaliga bebyggelsen fi nns rester av tidigare odlingsmark 
som vittnar om den historiska markorganisationen.  

Mitt över planområdet på andra sidan landsvägen fi nns ännu en 
småskalig bevarad torpmiljö belägen i karakteristiskt läge i skogsbrynet.  
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PLANOMRÅDET

Fastighetens bebyggelse har inga nämnvärda arkitektoniska kvaliteter 
och är rationellt utformad kring en tilltagen öppen asfalterad vändplan 
för uppställning och transport. 

Planområdet ligger i ett naturskönt läge nordöst om Yttergran kyrka 
med Ekillabadet och Ekillaåsens naturreservat strax intill. 

Planområdet består idag av hårdgjorda markytor kring befi ntliga indus-
tri- och verksamhetslokaler. 

De inramande gröna trädridåerna bidrar till att det för området starkt 
avvikande verksamhetsområdets bebyggelse inte får någon framträ-
dande roll i miljön. 

Fastigheten består av en bebyggd industritomt som tidigare nyttjats 
som förrådsplats för vägunderhåll av Trafi kverket.

Planområdet är till största delen omgivet av skogsbryn som skapar en 
naturlig visuell avskärmning mot omgivande landskap. Från de öppnare 
partierna fi nns visuella kopplingar mellan området och den angrän-
sande kyrkomiljön. 

Yttergrans
kyrka

Rosenberg
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KYRKAN SOM LANDMÄRKE I LANDSKAPET 

Yttergrans kyrka och kyrkogård med inramande trädkrans av 
uppväxta lövträd, trädplanteringar och öppna gräsytor ligger 
i väl synligt höjdläge på åsen med vida utblickar över det 
omgivande slättlandskapet. Med sin framträdande placering 
på åsen invid den gamla landsvägen utgör kyrkan ett ton-
givande och identitetsskapande landmärke som vittnar om 
kyrkbyns tidigare funktion som sockencentrum. 

YTTERGRAN SOCKENCENTRUM

Yttergran är i sin ursprungsform stiftets minsta medeltidskyr-
ka och har trots 1700-talets tillägg och ombyggnader i hög 
grad behållit sin medeltida karaktär och tillhör en av länets 
bäst bevarade från den romanska tidsperioden. I kyrkomiljön 
ingår klockstapeln med ursprunglig karaktär från 1760-talet 
som märks i exteriörens mycket ålderdomliga panel- och 
spånbeklädnad. Yttergran kyrkas funktion som socken-
centrum och nod i bygden är avläsbar i omgivningen kring 
kyrkan. I helhetsmiljön ingår den före detta folkskolan från 
1880-talet och det gamla klockarbostället som tidvis använ-
des som lärarbostad samt begravningskapellet från 1954. 
Det moderna kapellet bildar fond till kyrkogården i norr och 
är med sin enkelt hållna gestaltning som förenar medeltida 
kyrkobyggnadsformer med stram klassicism typisk för arki-
tekten Bengt Romares historiskt inspirerade kyrkoarkitektur. 

ÄLDRE GÅRDSMILJÖER PÅ HISTORISK UTMARK 

Bebyggelsen som omger kyrkans närmiljö karaktäriseras 
av gles småhusbebyggelse placerad med anpassning till 
terrängen och den äldre vägstrukturen. Kring den gamla 
landsvägen fi nns fl era äldre gårdsmiljöer med traditionell, 
tidstypisk bebyggelse från sent 1800-tal och tidigt 1900-
tal. Gårdsmiljöerna vittnar om en agrar markorganisation 

med rötter i 1700-talet. I området fi nns rester efter tidigare 
torp- och lägenhetsbebyggelse med tillhörande småskaliga 
odlingstäppor. Ännu fi nns enstaka torp och äldre torplägen i 
karaktäristiska marginella lägen i anslutning till landsvägen 
och på utmarken som speglar den tidiga markorganisatio-
nen för 1700-talets säterier Ekilla och Vi. Området för den 
aktuella planen var tidigare en sådan torpmiljö med anslu-
tande åkrar. I och med utbyggnaden av dagens småindustri 
troligtvis på 1960-talet kom spåren efter den gamla torpmil-
jön att försvinna. Direkt söder om planområdet ligger numera 
Rosenberg ett tidigare skogvaktarboställe. Gårdsmiljön 
består av en välbevarad tidstypisk trävilla med snickarglädje 
och tillhörande uthus från slutet på 1800-talet. I den nuva-
rande miljön fi nns inte längre några spår efter säteritidens 
backstuga. Mitt över planområdet på andra sidan landsvägen 
fi nns däremot ännu en småskalig bevarad torpmiljö belägen i 
karakteristiskt marginaliserat läge i skogsbrynet. 

Sydöst om planområdet ligger det i grönska inbäddade 
Lugnet med ursprung i torpet Kråkvilan. Kring den småska-
liga bebyggelsen fi nns rester av tidigare odlingsmark som 
vittnar om den historiska markorganisationen. De äldre 
gårdsmiljöerna präglas av naturnära tomter med en stor 
andel uppvuxna träd och lummig växtlighet. I anslutning till 
den äldre bebyggelsen fi nns tillägg av modern villabebyg-
gelse. I planområdets närmiljö har förtätningen till skillnad 
från Grans by söder om kyrkan varit mycket begränsad med 
enstaka kompletteringar av ny bebyggelse. Här har de sena-
re tillkomna husen i hög grad placerats med anpassning till 
den naturliga topografi n och ligger till stor del inbäddade i ett 
lummigt trädbestånd. 

Själva planområdet är till stor del dolt från Enköpingsvägen 
bakom en trädbevuxen vall. Fastighetens bebyggelse har 

KULTURVÄRDEN

inga nämnvärda arkitektoniska kvaliteter och är rationellt 
utformad kring en tilltagen öppen asfalterad vändplan för 
uppställning och transport. De inramande gröna trädridåer-
na bidrar till att det för området starkt avvikande verksam-
hetsområdets bebyggelse inte får någon framträdande roll i 
miljön. 

HISTORISKT VÄGNÄT 

Dagens vägnät har sin stomme i en äldre vägstruktur som 
troligtvis kan föras tillbaka till förhistorisk tid. Nuvarande 
Enköpingsvägen utgjorde den centrala huvudvägen genom 
bygden som på många sätt bidragit till dess utveckling. 
Placeringen av kyrkan invid landsvägen vittnar om det 
kommunikativa lägets betydelse för bebyggelsens framväxt 
och orientering. Den gamla landsvägen har till stor del be-
varat sin äldre sträckning genom riksintresset. Till den äldre 
vägstrukturen hör också nuvarande infart mot planområdet 
som förband angränsande gods med torp och utmarksre-
surser. Vägstråket som löper vidare in i naturreservatet är 
idag en viktig del av det fi nmaskiga väg- och stigsystem som 
nyttjas för rekreation och friluftsliv.      

ÖVRIG KULTURHISTORISK LÄMNING

Inom planområdet fi nns en fyndplats för 3,244 kg silvermynt 
(Yttergran 41:1) påträff ad i ett dåvarande grustag, registre-
rad som övrig kulturhistorisk lämning. Mynten inlöstes av 
Statens historiska museum 1953. Riksantikvarieämbetets 
fornsök uppger att det är en mycket ungefärlig inläggning 
enligt fyndrapporten. Omständigheterna kring fyndet och en 
mer exakt bestämning av fyndplatsen bör undersökas före 
eventuell exploatering. 
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KYRKAN SOM LANDMÄRKE 

• Yttergrans kyrka med sin framträdande 
placering och höga läge på åsen vid den forna 
vattenleden och invid den gamla landsvägen 
utgör ett tongivande och identitetsskapande 
landmärke. 

• Kyrkans omgivande kyrkogård med en rik 
trädmiljö, öppna gröna ytor och inramande 
ålderdomlig stenmur bidrar till kyrkomiljöns 
framskjutna roll i såväl närmiljön som på 
avstånd i det öppna odlingslandskapet. 

• Vyerna och siktstråken mellan kyrkomiljön och 
omgivande landskap är av stor betydelse för 
miljöns historiska läsbarhet. 

YTTERGRAN SOCKENCENTRUM

• Yttergrans sockenkyrka med ursprung i me-
deltiden, en av länets bäst bevarade från den 
romanska tidsperioden.

• Den sammanhållna kyrkomiljön med Ytter-
grans medeltida kyrka och tillhörande tjänste-
boställen och byggnader som klockstapel, f d 
klockaregård tidvis använd som lärarbostad, 
folkskola och modernt begravningskapell 
uttrycker den långvariga funktionen som sock-
encentrum med tillhörande administrativa och 
sociala funktioner.

• Det omgivande öppna odlingslandska-
pet som utgör en del av det jordbruk som 
bidrog till klockargårdens och prästgård-
hushållets avlöning och försörjning. 

ÄLDRE GÅRDSMILJÖER PÅ HISTORISK 

UTMARK

• Landskapets terränganpassade rumsliga 
struktur med den markanta skogsbeklädda 
åsryggen i öster och det storskaliga öppna od-
lingslandskapet i väster som i stor utsträckning 
motsvarar de historiska gränserna mellan 
inägor och utmark.  

• Äldre gårdsmiljöer glest placerade på den 
historiska utmarken utmed den gamla landsvä-
gen.

• Bebyggelsens struktur och karaktär präglad av 
traditionell bebyggelse från 1800-talets slut-
1900-talets början och omgivande lummiga 
tomter. 

• Brynvegetation som ger ett visuellt skydd mel-
lan planområdet och kyrkomiljön. 

HISTORISKT VÄGNÄT

• Bevarad sträckning av den gamla landsvägen 
som följer åsen, kantad av fl era runstenar, som 
vittnar om dess långvariga kontinuitet, troligt-
vis med förhistoriska anor. 

• Äldre slingrande infartsväg från den gamla 
landsvägen till tidigare torpplats norr om 
planområdet. 

VÄRDEBÄRANDE KARAKTÄRSDRAG: 

Flygbild över Yttergrans kykomiljö från 1937. Bildkälla: Kulturmiljöbild, RAÄ. 

Flygbild över Yttergrans kykomiljö från 1995. Yttergran kyrkomiljö ingår i riksintressets 
kärnvärden. Ny bebyggelse bör utformas nedtonat och anpassas i skala, material, form 
och färgsättning till omgivande kyrkomiljö. Fotograf: Jan Norrman. Bildkälla: Kulturmiljöbild, 
RAÄ. 
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KÄNSLIGHETSANALYS

PÅGÅENDE DETALJPLAN 

Framtagande av detaljplan för fastigheten Ekilla 1:15 pågår 
och syftar till att bebygga fastigheten med omkring 30 
bostäder. Planområdets exponerade läge och närhet till 
Yttergran kyrka ställer stora krav på bebyggelsens placering 
och utformning, vilket bör studeras närmare i den fortsatta 
planeringen av området.

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN

Områden av riksintresse för kulturmiljövården är miljöer eller 
landskap som genom sitt fysiska innehåll och egenskaper på 
ett mer komplett och tydligare sätt än andra liknande områ-
den återspeglar historiska utvecklingsskeden och samhälls-
processer, såväl det unika och säregna som det karaktäris-
tiska och mer vardagliga. Kulturmiljövårdens riksintressen 
ska sammantaget ge en bred bild av samhällets historia, så 
som den återspeglas i landskapet, med regionala variatio-
ner och särdrag. I dessa områden utgör kulturmiljön en av 
platsens stora tillgångar. 

Att tillvarata kulturmiljövårdens riksintressen handlar dels 
om att förhindra att värdena skadas, dels om att områdets 
kulturhistoriska värden och potential ska vara tongivande vid 
utveckling och förändring.

VÄRDETEXTERNAS UPPLÄGG

Den kortfattade värdetext som hör till varje riksintresse ut-
trycker vad som motiverar utpekandet och de fysiska uttryck 
i landskapet som återspeglar den riksintressanta berättelsen. 
Beslutstexterna är indelade i ”Motivering” och ”Uttryck för 
riksintresset”. Under rubriken ”Motivering” anges det kultur-
historiska utvecklingsskede eller händelseförlopp och därtill 
kopplade verksamheter och aktiviteter som ligger till grund 

för utpekandet av riksintresset. I ”Uttryck för riksintresset” 
beskrivs de betydelsebärande fysiska objekt, strukturer, ka-
raktärsdrag, egenskaper, rumsliga och funktionella samband 
m.m. som är ett resultat av den kulturhistoriska utveckling 
som anges i motiveringen och som gör den riksintressanta 
berättelsen läsbar. Med läsbarhet avses möjligheten att 
uppleva och förstå de kulturhistoriska sammanhangen i den 
fysiska miljön. Det är dessa egenskaper som ska prägla 
miljön och som inte får påtagligt skadas vid förändringar i 
landskapet.

RIKSINTRESSETS KÄRNVÄRDEN

Områden av riksintresse skall skyddas mot påtaglig skada. 
Det är de värden som ligger till grund för utpekandet som ska 
skyddas från att påtagligt skadas. Avgörande för bedömning-
en av eventuell påverkan på riksintresset är i hur hög grad 
platsen, efter en förändring, fortsatt kommer att karaktärise-
ras av eller kunna återspegla det riksintressanta kulturhisto-
riska sammanhang som ligger till grund för utpekandet. Det 
gäller både miljön som helhet och de enskilda objekt som är 
av betydelse för läsbarheten. 

En åtgärd kan leda till att riksintressets uttryck och karak-
tärsdrag förloras eller förvanskas så att skadan blir påtaglig. 
Det kan handla om att fysiska uttryck försvinner eller att 
nytillskott dominerar över de karaktärsdrag och samband 
som är avgörande för riksintresset. Att fysiska uttryck och 
egenskaper förvanskas innebär att de förändras så att de 
inte längre tillräckligt tydligt återspeglar det kulturhistoriska 
sammanhanget. 

I de fall en förändring innebär att riksintressets uttryck 
och karaktärsdrag försvagas fi nns risk för påtaglig skada. 
Det kan innebära att uttrycken förändras eller att rumsliga 

samband och sammanhang fragmenteras på ett sätt som 
påtagligt försvårar läsbarheten av det kulturhistoriska sam-
manhanget. 

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Yt-
tergran och Övergran [D 65], vars avgränsning är geografi skt 
omfattande. Följande delar av riksintressets kärnvärden har 
koppling till planområdet och närmiljön kring Yttergran kyrka:

• Odlingslandskap i anslutning till förhistoriska 
kommunikationsleder

• Ålderdomligt vägnät
• Medeltida kyrkomiljö

Yttergrans kyrkomiljö är en del av riksintressets kärnvärden, 
då den utgör en de två kyrkomiljöer som pekas ut bland 
riksinressets fysiska uttryck. Området är känsligt för nya 
tillägg som i placering, skala, gestaltning, materialval och 

Motivering:

Odlingslandskap i anslutning till förhistoriska kommunika-

tionsleder med omfattande fornlämningsmiljöer samt by- 

och herrgårdsmiljöer.

Uttryck för riksintresset:

Skärvstenshögar, hällristningar skålgropar, rösen och 

stensättningar från bronsålder. Gravfält och enstaka gravar 

från äldre och yngre järnålder. Ålderdomligt vägnät med 

fl era runstenar, främst de s.k. Ingvarsstenarna vid Varpsund 

och Ekilla, medeltida kyrkomiljöer, Brunnsta bymiljö, fl era 

övergivna bytomter samt herrgårdarna Gran, Katrinedal och 

Vi med byggnader från 1700-och 1800-talen.
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färgsättning dominerar över eller starkt avviker från den 
befi ntliga miljöns karaktär, rådande bebyggelsestruktur och 
byggnadstradition. Komplettering av ny bebyggelse ska 
samspela med befi ntlig bebyggelsekaraktär, landskapsbild 
och topografi .

REGIONALA KULTURMILJÖVÄRDEN

Planområdet angränsar också till Yttergrans kyrkomiljö som 
utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö i kommunens kultur-
miljöprogram samt kulturhistoriskt värdefulla byggnader. De 
värdefulla byggnaderna i anslutning till planområdet utgörs 
av: 

Blå: Byggnader med ett stort kultur- och arkitekturhis-
toriskt egenvärde: Ytterjärna kyrka och kapell 

Grön: Byggnader med ett kultur- och arkitekturhisto-
riskt egenvärde: Rosenberg och Yttergrans f d skolhus 
numera församlingshem 

 Gul: Byggnader som är en viktig del av kulturmiljön: 
f d klockargården, Lugnet och Sandhem.

REKOMMENDATIONER

Kulturmiljön är olika känslig för olika typer av förändring 
beroende på åtgärdens art och omfattning. Bedömning av 
påverkan är därför alltid projekt- och platsspecifi k. Följande 
rekommendationer och förslag till planbestämmelser har 
tagits fram i syfte att värna identifi erade kulturvärden och be-
gränsa negativ påverkan på riksintresset. Rekommendatio-
nerna ska fungera som stöd och vägledning för den fortsatta 
planeringen i området.  

• Ny bebyggelse placeras och utformas med hänsyn till 
helhetsmiljön kring Yttergran kyrkomiljö.  

• Nya tillägg utformas i skala (volym och höjd), material, 
form och färgsättning så att de anpassas till omgivnin-
gen och underordnar sig befi ntlig miljö. Kyrkomiljön ska 
fortsatt vara tongivande i landskapsbilden. 

• Områdets glesa bebyggelsestruktur präglat av ensam-
liggande gårdar är känslig för ovarsam förtätning som 
bryter mot det traditionella mönstret. De äldre gårdsmil-
jöerna som Rosenberg, Sandhem och Lugnet bör fort-
satt vara avläsbara som friliggande bebyggelseenheter.

• Skapa variation inom planområdet avseende skala - 
både på tomtstorlekar och byggrätter. Håll nere skalan, 
tätheten och byggnadsytan närmast Enköpingsvägen 
och mot den angränsande bebyggelsen i söder för att 
skapa genomsiktlighet och ansluta till befi ntlig bebyg-
gelsestruktur. Tillåt högre höjder och byggnadsyta län-
gre in där förutsättningar fi nns att bädda in bebyggelsen 
i den omgivande naturen. Ny bebyggelse anpassas i 
höjd  så att den underordnar sig bakomvarande trädridå. 

• Nyttja befi ntlig redan hårdgjord tomtmark. Undvik att ta 
naturmark i anspråk för hårdgjorda ytor. 

• Anpassa nytillskott till naturliga terrängformer och plat-
sens förutsättningar. Undvik markingrepp som förändrar 
nivåskillnader i den ursprungliga topografi n (sprängn-
ing, schaktning och fyllning).

• Den befi ntliga vallen mot Enköpingsvägen tillvaratas 
och nyttjas fortsatt som avskärmning och grön ridå. 

• Nya tomter som följer terrängen. Utforma tomter 
naturnära för att knyta an till omgivande miljö.

• Utgå från platsens växtlighet vid planeringen av nya 
tomter och grönstråk.

• Värna den inramande grönskan. Låt de skogsbeklädda 
slänterna och befi ntliga brynzoner fungera som gröna 
buff ertzoner mellan planområdet och omgivande 
landskap så att den visuella exponeringen begrän-
sas och nya tillskott kan smälta in naturligt i miljön. 
Grönstråkens sammanhängande struktur har även stor 
betydelse för att upprätthålla ekologiska spridningssam-
band och biologisk mångfald. 

• För att brynens visuella skärmverkan mellan kyrkomiljön 
och ny bebyggelse ska få avsedd eff ekt behöver detta 
säkerställas genom bestämmelser. Vid behov bör brynen 
förstärkas genom ytterligare skyddsplantering av buskar 
och träd.  

• Upprätthåll visuella samband och siktstråk som gör det 
möjligt att avläsa miljöns årsringar. Undvik placering av 
nya byggnader, parkeringsytor etc. i de öppna vyerna 
och utmed Enköpingsvägen.

• Det äldre grusade väg- och stigsystemet inom om-
rådet bör bibehålla sin karaktär med befi ntlig skala, 
sträckning, material samt inramning. 

• En arkeologisk utredning bör genomföras för att faststäl-
la förekomsten av fornlämningar inom området.

• Fotomontage som visar utformningen av den nya 
bebyggelsen och hur den relaterar till befi ntlig miljö 
vad gäller placering, skala (volym och höjd), gestaltning, 
materialval, färgsättning och siktlinjer bör utföras för att 
säkerställa anpassning till omgivande miljö. 

REKOMMENDATIONER TILL DETALJPLAN: 
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• Nya byggnader ska anpassas och 
underordnas befi ntlig bebyg-
gelse och miljö avseende bygg-
nadshöjd, volym och täthet.

• Materialval och färgsättning 
av ny bebyggelse i anpassad 
nedtonad färgskala (utgår från 
jordpigment). 

• Schaktning, fyllning och träd-
fällning är lovpliktigt.

 
• För att bevara vegetationens 

(brynens) visuella skärmverkan 
mellan kyrkomiljön och ny 
bebyggelse behöver bestäm-
melse som säkerställer detta 
formuleras. 

• Undvik hårdgjorda ytor för t ex 
parkering. 
 

ATT TÄNKA PÅ I PLANBESTÄMMELSER: 

Omgivningen kring Yttergrans kyrka, 1948. Fotograf: Iwar Anderson. Bildkälla: Kulturmiljöbild, RAÄ.  Omgivningen kring Yttergrans kyrka idag. 
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