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1. Inledning

Bakgrund och syfte
Föreliggande översiktliga kulturmiljöutredning har 
tagits fram på uppdrag av ALM SMÅA Bostad. Syf-
tet med detta dokument är att på ett tydligt sätt re-
dovisa det berörda områdets historiska utveckling, 
dess nuläge, vilka historiska spår som finns bevarade 
samt fastighetens kulturhistoriska värden. Kultur-
miljöutredningen är tänkt att fungera som ett under-
lag vid utveckling av fastigheterna. 

Avgränsning
Rapporten är avgränsad till fastigheterna Tingshuset 
1 och 2 samt deras absoluta närhet. 
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Platsen före tingshusets uppförande
På en äldre skattekarta från 1730 är platsen marke-
rad som ängsmark. Ängsmarkerna utgör en tydlig 
gränszon som avskiljer Fullersta gårds mer uppod-
lade marker från Huddinge kyrka som uppfördes på 
1200-talet.

På ett foto från 1865 syns den då nyss invigda järn-
vägen, Västra stambanan, mellan Stockholm och 
södra Sverige. Stambanan bidrog till att forma Hud-
dinge som stationssamhälle. På den västra sidan 
om spåret syns ett säkerhetsstaket och den tidigare 
obebyggda sjöbotten och ängsmarken; platsen för 
dagens tingshus.  På fotot går det att ana ”sjödalen” 
i och med en försänkning av marken samt ett dike i 
riktning tvärs mot järnvägsspåret. Diket, som troli-
gen är grävt, framgår även på en häradsekonomisk 
karta över Huddinge från 1901. Diket mynnade då ut 
i den västra delen av sjön Trehörningen. 

Tingshusbyggnaden och även stora delar av övriga 
centrala Huddinge är alltså uppfört på gammal sjö-
botten. Området sydöst om Huddingevägen ner mot 
Södertörn benäms också Sjödalen. 

Den östra sidan om spåret var vid tiden för fotogra-
fiet 1865 betydligt mer bebyggd än den västra; bland 
annat syns Huddinge kyrka med gravkor istället för 
dagens västtorn, 1600-talsklockstapeln som idag är 
riven, kyrkskolan samt ytterligare bebyggelse. 

Även på ortofotot från 1952 framgår tydligt det öpp-
na och obebyggda markområdet väster om järnvägs-
spåret. I centrum syns Fullerstaåns dike som gör en 
lätt sväng mot söder och försvinner ner i marken, 
precis invid platsen för tingshuset. Diket är en del av 
Fullersta ån med källsjön Gömmaren. Ån försvinner 
idag in i en över två kilometer lång kulvert som pas-
serar under Huddinge centrum.

Tingshuset
1958 tog den vid tidpunkten erfarne tingshusarki-
tekten Karl J. Karlström fram ritningar till ett nytt 
kombinerat tings- och polishus i Huddinge, utfört 
för Svartlösa domsagas räkning. Till sina proportio-
ner var det ett projekt som skilde sig från tidigare. 
Visserligen förlades häradsrätten till en separat del 
av den stora huskroppen men byggnaden var tänkt 
som ett höghus i sju våningar med flera myndig-
heter rationellt sammanförda och en rumsstruktur 
präglad av långa korridorsystem. Ritningarna vi-
sade ett fasadschema som byggde på upprepning 
och likformighet med sina regelbundna fönsterax-
lar och tingssalen förlades högst upp i byggnaden. 
Som idé utgjorde projektet närmast en föregångare 
till 1970-talets rättscentrum, som samlokaliserade 

Huddinge kyrka med den nyanlagda järnvägen framför, 
troligen 1865. Fotografiet är taget från platsen där 
tingshuset uppfördes knappt 100 år senare. 
Källa: RAÄ kulturmiljöbild. 

Häradsekonomisk karta från 1901-06. Mycket av den 
lantliga miljö, som karaktäriserade Huddinge innan 
stambanan, är i kartbilden fortfarande framträdande 
såsom skogsområden, torp och gårdar. 
Källa: Lantmäteriet.

2. Historik
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domstol, åklagare- och polismyndighet i samma 
komplex.1 

Karl J. Karlström ritade ytterligare tre tingshus, i 
Stockholm/Högbergsgatan, Stockholm/Lidingövä-
gen och Umeå.

Vid uppfördet var rättegångslokalerna bland de mest 
moderna i landet, med flera tekniska lösningar. Stora 
salen pryds av en stor väggmålning signerad Einar 
Forseth. 

Till följd av att byggnaden uppfördes på tidigare 
sjöbotten så var grundförhållanden för tingshuset 
dåliga. Byggnaden var utsatt för hårt tryck från om-
givande jordmassor. På hösten 1972 rapporterade 
dagstidningarna att läget med byggnadens grund bli-
vit så pass akut att byggnaden under en period helt 
utrymndes. Schaktning, pålning och grundförstärk-
ningar utfördes för att säkerställa byggnaden.

Kyrkdammen
Kyrkdammen anlades vintersäsongen 1997-1998 
av Huddinge Vatten AB/Stockholm Vatten AB. Hu-
vudsyftet var att hindra källaröversvämningar längs 
Åvägen och dammen utformades främst för flödes-
utjämning. Anläggningarnas utformning anpassades 
även för att bland annat gynna våtmarksbundna väx-
ter och djur. Anläggningen består av dammar med 
översvämningsytor och slingrande åsträckor. Dam-
men har ett rikt fågel- och djurliv. 

1 Löfgren. Tingshus, s. 501

Flygfoto över Huddinge 1965. Foto: Ahrenbergs flyg. 
Källa: Stockholms länsmuseum

Tingshuset från sydväst. Vykort, sent 1950-tal. 

Kyrkdammen är en del av Fullerstaåns park- och 
dagvattenanläggning. Uppströms finns Kvarndam-
men, Källbrinksdammen, kulverterade sträckor samt 
ett meandrande dike ”Å-parken”. Den befintliga 
anläggningen är ett system av åtgärder, ”treatment-
train”, med dammar och avsättningsmagasin, vilket 
är positivt med avseende på rening. 2

Flera gångstråk går genom parken och det finns en 
öppen vattenyta med våtmarksväxter och ängar med 
högt gräs och örter. Även ett flertal träbroar som gör 
det möjligt att ta sig fram.

Huddingevägen och Kommunalvägen
Den äldre ”Huddingevägen”, eller Kommunalvägen  
anlades delvis på initiativ av Pehr Pettersson som 
ägde Fullersta gård vid mitten av 1800-talet. Vägen 
förlorade sin betydelse som huvudfärdväg och blev 
lokalgata, när nuvarande Huddingevägen började 
anläggas på 1960-talet.
Efter första världskriget var Huddingevägen fortfa-
rande en krokig grusväg som ringlade sig söderut. I 
Huddinge-delen var den på 1940-talet fortfarande en 
del av nuvarande Kommunalvägen. 
Kommunalvägen sträcker sig idag nästan parallellt 
öster om stambananans järnvägsspår.
Huddingevägen korsar idag stambanans järnvägs-
spår strax norr om tingshuset och löper därefter på 
den västra sidan om spåret söderut. Förbi tingshuset 
löper Huddingevägen rakt över Kyrkdammen där 
den reser sig på pelare och bildar en viadukt. 
Det är oklart när denna viadukt för Huddingevägen 
tillkom, men efter 1975 och innan 1998. 

2 Utredning av kyrkdammen. Atkins, 2016-05-28
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2. Nulägesbeskrivning

Området
Kvarteret Tingshuset 1 är beläget i den norra delen 
av Huddinge centrum, strax sydväst om Huddinge 
kyrka och väster om stambanans järnvägsspår. Fast-
igheten avgränsas mot norr av Kyrkdammen/Hud-
dingevägen och i söder av Huddinge stationsväg.

Inom kvarteret ryms tingshuset med sin låga gara-
gebyggnad i vinkel mot nordväst. Den övrig kvar-
tersytan består i huvudsak endast av asfalterade 
parkerings- och avställningsytor samt till viss del av 
uppvuxna träd och gräsmatta. 

Kvarteret befinner sig i gränsen mellan Fullersta 
torgs flerbostadshus i söder och villabebyggelse i 
norr, som en solitär i den grönyta som  bildats av 
Fullerstaåns avrinning.

Söder om planområdet ligger Fullersta torg med i 
huvudsak flerbostadshus på mellan tre till sex vå-
ningar hög bebyggelse. Byggnaderna har varierande 
ålder men samtliga är från 1900-talet. De flesta har 
fasader av tegel eller puts, i röd, vit och gul kulör.

I övrigt avskärmas planområdet effektivt från kring-
liggande bebyggelse på grund av den storskaliga in-
frastrukturen i och med Huddingevägen och Västra 
stambanan. Bebyggelsen på andra sidan järnvägen, 
består bland annat av Huddinge kyrka, klockaregår-
den samt villabebyggelsen i de norra delarna av Ful-
lersta. 

I direkt anslutning mot norr ligger Kyrkdammen 
med sin lummigt grönskande karaktär; med öppna 
vattenytor, dammar, slingrande åsträckor, gångstråk 
med träbroar och bryggor, våtmarksväxter, ängar 
med högt gräs och örter.
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Uppförande och utbyggnad
Tingshuset uppfördes 1959 efter ritningar av arkitek-
ten Karl J Karlström. 

Ursprungliga ritningarna visar en tegelbyggnad i sju 
våningar. I huvudsak en smal byggnad med en nå-
got bredare avslutning, tre fönsteraxlar, i den norra 
delen. Den bredare delen var avsedd för den större 
tingssalen.

I den nordvästra fasaden, i anslutning till huvuden-
trén finns ett utskjutande trapphus som har en slät-
putsad fasad.  Trapphuset har oktagonala fönster.  

Garagebyggnaden
En garagebyggnad, uppförd i vinkel med huvud-
byggnaden, har funnits på fastigheten sedan tingshu-
set ursprungligen uppfördes. 

Den ursprungliga garagebyggnaden var enligt rit-
ningar uppförd i en våning och sammanlänkad med 
huvudbyggnaden. Den sammanlänkande och sväng-
da  byggnadsdelen hade en fasad med ett skivmate-
rial mot öster. Gårdssidan verkar delvis varit utförd i 
samma tegel som resten av tingshuset. Garagedelen 
hade ett platt plåttak med motfall. Enligt ursprungs-
ritningarna fanns sex vanliga dörrar och en garage-
port mot gården. 
 
Vid något tillfälle har garagedelen byggts på med 
ytterligare en våning för kontorsverksamhet. Det 
framgår inte från bygglovsarkivet när detta utförts. 
Eventuellt kan det ha genomförts i samband med 
grundförstärkningarna på 1970-talet men delar har 
uppenbarligen även utförts senare än så, exempelvis 
renoverad fasadputs och ny takplåt. 
I samband med att garagedelen byggdes på så utöka-
des även bottenvåningen med fler nya garageportar.

Idag har byggnaden en gult putsad fasad och en mörkt 
putsad sockel. Ett valmat tak med skivtäckning och 
fotränna. En våningsskiljande list har samma plåt 
som taket. Fönster och garageportar har bytts ut.  

Övriga byggnader på fastigheten
Ett tidsbegränsat bygglov lämnades för uppförandet 
av ett större bilgarage och ett mindre cykelgarage 

1965. Garaget uppfördes i den nordöstra delen av 
parkeringsplatsen. Det finns inga spår av byggnaden 
idag. Vid den tiden hade parkeringen plats för 52 bi-
lar.

På en karta upprättad 1984 i samband med en fast-
ighetsreglering och avstyckning syns en smal och 
långsträckt byggnad med sadeltak i fastighetens 
nordöstra hörn. Sannolikt handlar det om ovan 
nämnda fristående garage. Byggnaden är också syn-
ligt på ortofoto från 1971. Garaget revs år 2000 en-
ligt kommunens bygglovsarkiv.

År 2008 uppfördes en rökruta av trä intill huvuden-
trén på andra sidan stationsvägen.  



3. Kulturhistoriskt värde

Stockholms länsmuseums klassificering
Byggnadens och planområdets kulturhistoriska vär-
de är sedan tidigare uppmärksammat och klassat av 
Stockholms länsmuseum. Länsmuseet inventerade 
2013 en stor del kulturmiljöer i Huddinge i samband 
med översiktliga strukturplaner. I rapporten Översyn 
av kulturmiljöinventering i Huddinge, Kulturmil-
jöer inom strukturplaner bedömdes olika områdens 
tålighet inför förändring. Bedömningarna vad gäller 
exploatering och möjlig förtätning gjordes utifrån 
områdenas tålighet ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 
Bedömningen följer en tregradig skala: rött, gult och 
grönt. 
Museet konstaterar att en exploatering i närområdet 
inte påverkar tingshusets värden då det genom sin 
storlek och utformning klarar konkurrens från till-
kommande bebyggelse.
Fastigheten och aktuellt planområde har dock angi-
vits med både grön och röd markering, vilket beskri-
ver de olika delarna; tingshuset, garagebyggnaden 
och parkeringsplatsen på ett rimligt sätt.
Grönt (G): ”Miljöns kulturhistoriska värden påver-
kas inte av exploatering/förtätning under förutsätt-
ning att den görs enligt identifierat mönster och rikt-
linjer”.

Rött (R): ”Kulturhistoriskt värdefull miljö. Känslig 
för tillkommande bebyggelse och ska inte komma 
ifråga för exploatering/förtätning”.

Lokalhistoriskt värde
Tingshusets tillför en historisk dimension i området 
och är av betydelse för Huddinges lokala historia. 
Tingshuset tillkom på grund av ett beslut om att Sö-
dertörns domsaga skulle delas upp i två nya jurisdik-
tioner i slutet av 1950-talet, Svartlösa domsaga med 
både tingsställe och kansli placerades i Huddinge. 
Trots att tingshusfunktionen upphörde 2006 och att 
den karaktäristiska tingshusskylten tagits ner så be-
nämns byggnaden fortfarande som tingshuset av lo-
kalbefolkningen. 

Miljöskapande och arkitektoniskt värde 
Tingshusbyggnaden är en känd byggnad vid den nor-
ra infarten till Huddinge. Genom sina sju våningar 
och centrala placering utgör tingshuset ett framträ-
dande inslag mellan den storskaliga infrastrukturen. 
Placeringen i ett väl synligt läge var medvetet ge-
nomförd som en myndighetsförklaring. 
Idag innehåller byggnaden inte längre någon av de 
tidigare samlokaliserade funktionerna, men genom 
ett kontinuerligt nyttjande samt få och varsamma 
ombyggnader så är dess karaktär till stora delar be-
varad.

Tingshuset är omsorgsfullt utformat både exteriört 
och interiört samt uppfört i gedigna material. Trots 
byggnadens tydliga modernistiska 1960-tals arkitek-
tur står den kvar i 1950-talets materialkvalité med 
fasader av gult tegel med lisener och mönstermur-
ning samt ett plant tak med kopparklädd takfot. 
Byggnaden har ett utanpåliggande putsat trapphus 
med hexagonformade fönster samt ett påkostat en-
tréparti av rostfritt stål med kopparklätt skärmtak.
Mest specifikt för tingshusets exteriör är fasadernas 
uppbyggnad med en regelbundenhet i långsidans fa-
sad mot sydost och även på kortsidorna. Proportio-
nerna är samstämda och mängden fönster och andra 
element i förhållande till fasadytor är väl avvägd. 
Det arkitektoniska och kulturhistoriska värdet sitter 
också främst i byggnadens enhetliga och balanse-
rade uttryck.

Garagebyggnaden, uppförd i vinkel mot norr, beva-
rar sitt ursprungliga fotavtryck men har blivit på- och 

Usnitt av figur från Stockholms länsmuseums 
inventering och bedömning, 2001.
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1-2. Tingshusets nordvästra fasad och sammanlänkning med lågdelen, garaget, i norr 
3. Interiör från en av tingssalarna. Foto från BeBr.
4. Entréparti med rostfritt stål, granit och koppar. 

1. 2.

3. 4.

ombyggd på ett ovarsamt sätt vilket innebär att den i 
princip saknar kulturhistoriskt värde och är tålig för 
förändringar.

Samhällshistoriskt värde
Tingshuset är intressant för sig men också värdefullt 
som en del i ett system med övriga svenska tingshus 
som kan berätta om en del av det svenska rättsväsen-
dets utveckling.
Som en stor och modern konstruktion, klädd i ett 
traditionellt material, kan byggnaden karaktäriseras 
som en typisk byggnad för en offentlig institution 
vid mitten av 1900-talet. Sammantaget innebär detta  

att byggnaden har förhållandevis hög läsbarhet och 
goda möjligheter till kunskapsförmedling.  

Fastigheten i övrigt 
Övriga delar av fastigheten består av en asfalterad 
parkeringsyta, delvis gräsytor och spridda plante-
ringar. Parkeringen har tillkommit i samband med 
tingshuset och saknar spår av äldre markanvändning 
och verksamhet. Detta, tillsammans med den kring-
gärdande infrastrukturen och läget vid centrumom-
rådets yttre gräns, innebär att platsen  har en låg läs-
barhet och i princip saknar kulturhistoriskt värde.
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