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1. Gårdsplan i grus med gräsrundel, kompletterande lövträd.
2. Huvudbyggnad och flyglar ges en lågmäld fasadbelysning.
3. Förenklad trädgårdsterrass, grus, gräs och kompletterande  

blommande prydnadsträd. Ny klippt häck i sydväst.
4. Nordöstra allén, kompletteringsplantering och stubbskotts-

föryngring.
5. Nordvästra allén, kompletteringsplantering och stubbskotts-

föryngring.

6. Gårdsmiljö med arbetarbostad och uthus. Främmande tillägg 
och växtmaterial tas bort. Kallmurar friläggs.

7. Terrassystem med murar, friläggs, förvuxen lindhäck föryngras.
8. Förstärkt släntplantering med måbär och lövträd mot   

Flötviksvägen.
9. Ny parkentréer, bef trätrappor rustas.
10. Rosenparkens lekplats utökas och förnyas: gräs, grusgångar och  

måbärshäckar

11. Strukturell tolkning av äldre kvarterssystem: gräs, grusgångar  
och fruktträd/odling, flyttad boule och sittplatser.

12. Föreningslokal justeras i läge.
13. Koloniområde med förstärkt/öppen mittaxel och ny tväraxel mot 

nordväst. Trappa och kallmur mot terrassen.
14. Stärkt mittaxel, grusgång med stålkant, brygga med sittplatser i 

sydväst.
15. Breddat gångstråk i grus längs strandpromenaden. 

16. Gångvägar justeras i partier,öl. Anslutande diken rensas.

Plan skala 1:1000
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Beskrivning av delområde

Nuläge
Området utgör den centrala värdekärnan i Riddersvik med alléer, 
mangårdsbyggnad, flyglar och ekonomibyggnader. Upplevelsen av 
kulturmiljön förtas av siktskymmande tillägg i form av planteringar 
samt markanläggningar söder om huvudbyggnaden, vilka försvårar 
orienteringen och förtar upplevelsen av gårdsmiljön.
Parken saknar visuell avgränsning mot villabebyggelsen i sydost. Träd-
gårdsterrasserna som rymde orangeri och drivhus är igenvuxna och 
delvis övertäckta av tippmassor. 
Koloniområdet utgör en viktig social funktion men utgör samtidigt 
en barriär mellan det centrala gångstråket och de historiska träd-
gårdsterrasserna. 

Naturvärden
Höga naturvärden knutna till gammal ek längs Flötviksvägen och 
längs den nordvästra sidan av parken och i det nordvästliga ekbrynet.

Parkhistoriska värden
De igenväxta terrasserna nordväst om huvudbyggnaderna har ett 
högt parkhistoriskt värde, men är svåra att upptäcka och delvis täckta 
av tippmassor. Ett igenväxt gångstråk leder från terrasserna ner mot 
stranden. 
Koloniområdet har ett högt kontinuitets-värde med avseende på mar-
kanvändningen.
Förståelsen för herrgårdens läge i landskapet och koppling till fjärr-
landskapet kan stärkas.
Området  berättar om en komplex och påkostad herrgårdsmiljö från 
1700-talets slut med arkitektur, landskap och trädgård i samverkan.

Sociala värden och tillgänglighet
Sociala funktioner är knutna till den välbesökta Rosenparken med 
boule, lekplats, rosarium och örtagård i en småskalig och informell 
parkmiljö.  
Koloniområdet har höga sociala värden och skapar trygghet i parken. 
Herrgårdsbyggnaden har sommartid en uteservering på trädgårdster-
rassen. 
Den nordöstra delen fram till gårdsplanen har måttliga lutningar och 
är tillgängligt. Gångvägen i sluttningen ner mot Mälaren är inte till-
gänglig. 
Parkmiljön saknar sittplatser.

Mål: Vård och utveckling av parkmiljö
• Enkel och vårdad park - och trädgårdsmiljö. Återställt koppling mel-

lan herrgårdens entrésida och trädgårdssida. Levandegjord histo-
risk trädgårdsmiljö med bibehållen och utvecklad Rosenpark.

Förslag
• Fri förnyelse av den äldre trädgårdsanläggningen gångvägsystem 

kopplande till de befintliga gångvägarna. Kvarterssystemet plante-
ras med en stomme av svagväxande fruktträd av äldre sorter.

• Fonden mot Flötviksvägen stärks för att ge parken en grön inram-
ning med buskar och ny generation ekar. Entréer vidgas och mar-
keras.

• Kallmurar och byggnadsverk på terrassystemet i nordväst friställs 
och ett förbindande trappstråk anläggs upp till kullen. 

• Trädgårdens historiska mittaxeln stärks med trappa och häck-
plantering mot huvudbyggnaden och brygga ut i vattenrummet. 
Siktskymmande syrenbuskagen kring koloniområdet rivs. 

• Gångvägen mot stranden breddas för bättre koppling mot strand-
promenaden i söder. 

• Komplettering och föryngring av herrgårdsparkens trädbestånd.

Skötsel naturvärde
Brunnsröjning av gamla ekar och slyröjning norr och söder om kolo-
niområdet. Slyröjning i strandzonen. Gestaltande trädvård i vyn mot 
Mälaren.

Gestaltande och funktionella tillägg parkmiljö
• Kolonihus flyttas/vinklas för att friställa vy mot Mälaren. 
• Parksoffor ”Tessin” placeras i park - och trädgårdsdelar. 
• Bouleplaner flyttas till sidoordnat läge i den strukturellt rekonstru-

erade trädgårdsdelen. 
• Gestaltat och rödmålat träräcke kring bryggan förhöjer intrycket av 

gestaltad park.
• Förtydligande av parkentrén från Flötviksvägen.
• Nya trätrappor från Flötviksvägen.

Koloniområdet och vy upp mot huvudbyggnad.  Gårdsplan framför huvudbyggnad.
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Vy B1-B2. Huvudbyggnad. Skala 1:500

Vy C1-C2. Koloniområde och gångväg. Skala 1:200

    

Vy A1-A2. Huvudbyggnad samt koloniområde. Skala 1:500
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Vy D1-D2. Brygga vid koloniområde. Skala 1:200

Perspektiv brygga nedanför koloniområde
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1. Ladugård med stall och loge, ges fasadbelysning. 
2. Grusad och delvis asfalterad ladugårdsplan bibehålls.
3. Ramper i form av kallmurar till loge/ränne med renoveras, slän-

ter sås med gräs. 
4. Buskagen/sly rivs och ersätts med gräs.
5. Ny gångväg till Utsiktsplatsen anläggs (ej redovisat inom planut-

snitt).

6. Ny parkentré från bostadsområdet.
7. Skärmtak mellan vagnslider och magasin ges belysning och möb-

leras med bänkbord. I anslutning anordnas en grillplats.
8. Gångvägar repareras i partier med ny beläggning av stenmjöl. 
9. Komplettering av luckor i allén med nya parklindar. Funktionella 

släpp för nyttotrafik beaktas.
10.  Gräsytor intill allén justeras.

Plan skala 1:800
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Ladugården med stall

Ladugården, vy från Stjärnparken

Magasin och skärmtak

   

Beskrivning av delområde 

Nuläge
Området utgör en värdekärna i Riddersvik gårdsmiljö med ladugård, 
vagnslider och ekonomibyggnader uppförda i början av 1900-talet in-
till lindallén och vid det återstående öppna fältet. 
Djurhållningen i stallet ger en levande upplevelsen av gårdsmiljön. 
Sentida tillägg i form av betongmurar och perenna planteringar präg-
lar ladugårdsbacken. 
Förslyade och igenväxta områden mot ädellövsbestånd och hagmark 
minskar upplevelsen av det öppna landskapsrummet.
De uthyrda vagnslidret och magasinet i den sydvästra delen av områ-
det upplevs som inaktiva.
Informell och olovlig biltrafik in i parken via vägen intill vagnslidret.

Naturvärden
Höga naturvärden i hagmark och bryn runt om beteshagen. 
Höga naturvärden kopplade till ädellövbeståndet i väster och allén i 
norr. 

Parkhistoriska värden
Parkhistoriska värden i samspelet mellan det öppna fältet och allén i 
vyer från den mer slutna Stjärnparken i väster och den engelska par-
ken i söder och öster. 
Kontinuitetsvärden i markanvändningen och djurhållningen.  
Dokumentvärden i alléns  parklindar och i söder anslutande lärkplan-
teringar. 
Området berättar om den successivt framvuxna herrgårdsmiljön och 
om perioden som arrendegård i stadens ägo, där ekonomibyggnader 
flyttas och infogas i det engelska parklandskapet som en konsekvens 
av den växande stadens etableringen av Lövsta sopstation.

Social värden och tillgänglighet
Fältrittklubben och Arbetsforums verksamheter ger liv och närvaro 
dagtid vilket ökar tryggheten i parken. 
Djurhållningen skapar liv och händelse i parken vilket ökar parkens 
attraktivitet. 
Delområdet är relativt plant och går att nå från parkeringsplats och 
allé vilket skapar en bättre tillgänglighet.
Delområdet saknar sittplatser.

Mål: Vård och utveckling av parkmiljö
Enkel och vårdad park - och bruksmiljö. Levande bruksmiljö med bi-
behållen djurhållning i betade hagar.
Enkel och vårdad bruksmiljö som en upplevelserik och intressant länk 
mellan den planerade bebyggelsen och den engelska parken.

Förslag
• Nya funktioner för magasin och vagnslider i form av regnskydd/

picknick-plats mellan de två byggnadskropparna. 
• Kallmurar rustas och sentida tillägg i form av betongmurar och as-

faltytor rivs. 
• Vissa asfaltytor bibehålls för att säkerställa stallets behov av upp-

ställningsplatser för container etc. 
• Entréer från bostadsområdet förtydligas. 
• Ladugårdsbyggnader ges en lågmäld fasadbelysning. 
• En ny gångväg upp till utkiksplatsen anläggs
• Biltrafik in i parken hindras genom fler stenblock söder om vagns-

lidret. 
• Befintliga gångvägar justeras och repareras ställvis. 

Skötsel naturvärde
Gallring och slyröjning och av ädellövbeståndet i öster och hagmark/
bryn i väster. 

Gestaltande och funktionella tillägg bruksmiljön
• Kallmurar lika befintliga kallmurar. 
• Trafikhinder i form av stenblock söder om vagnslidret. 
• Bänkbord och bänkar under skärmtak och grill i anslutning till när-

liggande beteshagen. 
• Parksoffa Tessin i närliggande parkdelar.

Vy  A1-A2. Stallet  och magasin/skärmtak. Skala 1:200
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Beskrivning av delområde 

Nuläge
Lindbersån, lilla paviljongen, vattencisternen och grillplatsen utgör 
fyra mindre och separata platser i den engelska parken. De är alla av 
betydelse för möjligheten till längre vistelse och vila i parken.  Alla 
platserna, utom grillplatsen utgör värdekärnor i den engelska parken.
Lindbersån består av 5 stycken parklindar planterade i en halvcirkel, 
ramande en upphöjd plan yta med ett markerad förhöjt mittparti. 
Anläggningen är idag svår att urskilja från den omgivande igenvuxna 
parken.

Lilla paviljongplatsen är en plats intill en gångväg i den norra delen av 
parken. Platsen markeras av ett antal gamla parklindar och är i övrigt 
igenslyad och vilket gör att den svår att urskilja från omgivningen.

Platsen med vattencisternen, i ett högläge i terrängen, utgör en infor-
mell grillplats präglad av upptrampade stigar och ett allmänt slitage, 
vilket visar på platsens upplevelsevärde. 

Grillplatsen i den södra delen av parken utgör en värdefull social 
parkfunktion. Platsen är informell och möblerad utan anpassning till 
den övriga parkmiljön. Intill grillplatsen finns rester av en gammal 
pumpanläggning.  I den utskjutande klippan nedanför finns infästa 
järnkramlor. 

Naturvärden
De tre platserna ligger i områden med höga naturvärden. 
Lindbersån ligger intill en lindmiljö med inslag av lärk. 
Grillplatsen ligger i en värdefull alstrandsmiljö i närheten finns gam-
mal grov tall. Vattencisternen ligger i en viktig ekmiljö med inslag av 
lärk.

Vattencistern

Grillplats

Lilla paviljongen

Lindbersån

Lindbersån

Plan skala 1:1000 Plan skala 1:1000
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A2
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Parkhistoriska värden
Lindbersån och lilla paviljongplatsen utgör två mycket värdefulla delar 
i den engelska parken. De båda platserna redovisas på 1843-års kar-
ta. Bersåer och lövalkover var ett omhuldat parkmotiv i den engelska 
parken och dessa platser fungerade som platser för vila i lövskugga.                                                                                                             

Den parkhistoriskt kanske viktigaste platsen är lindbersån. Platsen vil-
ken redovisas på 1843 års karta med en korsformad streckad symbol, 
utgör en centrala gestaltad plats i den engelska parken med sitt hög-
länta läge. Från platsen syns alla de viktiga parkrummen: stora pelou-
sen, lilla pelousen, paviljongen på sin kulle och Stjärnparken. Fynden 
från den trädgårdsarkeologisk utgrävning i form av vinbuteljer, os-
tronskal, skärvor av kinesiskt porslin, spetsglas och kritpipor visar att 
platsen har använts för påkostade måltider i slutet av 1700-talet.         
Ett gångstråk markerat med parklindar kopplar lindbersån till pavil-
jongen.                                                                             

Lilla paviljongplatsen är illustrera på 1843 års karta som en cirkel med 
en v-formad symbol. Vid den arkeologiska undersökningen identifie-
rades platsen som en plan yta i terrängen med en solitär lind och vad 
som tolkas som en stensatt källa intill denna. Platsen är inte utgrävd. 

Platsen med vattencisternen har ett högt kulturmiljövärde och ett 
högt värde som visar på Riddersvik som ett levande jordbruk med 
kreatursdrift.

Samtliga platser berättar om hur landskapsvärden utnyttjats under 
mer än tvåhundra år; lindbersåns matplats och lilla paviljongplatsen 
som parkrum för det bekväma privatlivet i den engelsk parken. Plat-
sen vid vattencisternen berättar om förutsättningen för vattenförsörj-
ningen till lantbrukets djur och människor. Grillplatsen berättar om 

Vy A1-A2. Lindberså. Skala 1:100 Befintlig grillplats Vattencistern

det sena 1900-talets önskan om behagliga platser för måltider under 
bar himmel.  

Social parkmiljö
Höga sociala och funktionella värden knutna till grillplatsen vilken up-
penbarligen används frekvent. 
Sociala värden är även knutna till platsen vid vattencisternen vilken 
används som informell grillplats. 
Vare sig lindbersån eller lilla paviljongplatsen har idag funktionella 
värden. 

Mål: Vård och utveckling av parkmiljön
Enkel och vårdad parkmiljö. Återställda visuella koppling mellan de 
olika parkdelarna. Ökad kontrast mellan anlagda parkdelar och om-
givande hagmark. Levandegjord parkmiljö med sittplatser i lindber-
sån och vid lilla paviljongplatsen. Funktionella grillplatser inordnade i 
parkmiljön.

Förslag

Lilla paviljongplatsen:
• Gräsytan kring den centrala parklinden justeras och besås med 

gräs. Källan rustas och rensas. Stensättningen justeras. 
• Omgivande gångvägar justeras med ny avgrusning.
• Grupper av parkrosor och schersmin planteras i utkanten av plat-

sen. 
• Vårblommande lökar- och knölar planteras i grupper runt parklin-

den.
• De gamla parklindarna vårdas.

Lindbersån: 
• Platsens visuella kontakt med den stora och lilla pelousen förbätt-

ras genom uppstamning, fällning av förvuxen lövsly och slyröjning i 
de omgivande trädbestånden. 

• Omgivande gångvägar justeras med ny avgrusning.  
• Lindraden i stråket upp mot paviljongen friställs och kompletteras 

genom stubbskottsföryngring av enskilda parklindar och den ur-
sprungliga hårdgjorda gångvägen klipps som gräsgång.

• Den visuella kontakten mot Stjärnparken stärks genom uppstam-
ning av enskilda träd. 

• Gräsyorna i anslutning till lindbersån justeras och besås med gräs.
• Vårblommande lökar- och knölar planteras i grupper intill lindber-

sån.
• De gamla parklindarna vårdas och kompletteras med nya parklin-

dar

Grillplatsen:
• Grillplatsen ges nytt ytskikt och ny utrustning.

Cisternplatsen
• Vattencisternen kompletteras och rustas.  
• Platsen möbleras med parkbänk Tessin. 
• Grästorna justeras och besås med gräs.

Skötsel naturvärde
De tre platserna ansluter till lindmiljöer, tallmiljöer och alstrandmiljö-
er. Generellt föreslås för dessa miljöer en skötsel inriktad på gallring, 
slyröjning och renodling av de arter som är specifika för respektive 
område. Vid röjning beaktas möjlighet till självföryngring av parklind 
och lärk.

Gestaltande och funktionella tillägg parkmiljö
• Lindbersån utvecklas i en fri förnyelse och tolkning av det sena 

1700-talets formspråk med en rund träbänk.
• Även lilla paviljongplatsen utvecklas i en fri förnyelse med en träd-

bänk i röd kulör runt den stora linden.   
• Grillplatsen ges en ny möblering med grill och bänkar.
• Platsen vid vattencisternen möbleras med parksoffor. 


