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vision för framtida utveckling av Biskopstuna

till

Sam manfattning
den av KFN mottagna rapporten ”Strategiskt underlag för Biskopstuna,
I

presenterades fyra scenarier
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som Visar

i

som

beskriver möjliga utvecklingsmål
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förutsättningarna för
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detta alternativ tas fram av Kultur-

och

fritidsförvaltningen

Beslutsförslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Att ta fram en förstudie av scenario 3 enligt ”Strategiskt underlag för Biskopstuna

(KFN15

2019/0128)
2.

Återrapporteras

till

Kultur- och fritidsnämnden.

Bakgrund
Skyddstaket Över fornlämningen Biskopstuna

konstruktionen

klumpiga och

som måste

fula.

Ruinen

kulturmiljön kan utvecklas

åtgärdas.

(RAÄ

Österåker 53:1) har uppvisat brister

i

Dessutom upplevs det

är svårtillgänglig.

som besöksmål

Kultur- och fritidsnämnden har också

i

befintliga taket och brädväggarna
Frågan har väckts hur den för Österåker unika

som

(Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2019).

Budget 2020

fått

i

uppdrag

att

utreda kostnad för ett nytt

skyddstak för Biskopstuna.

med

Förvaltningen har tillsammans
långsiktigt

lagrum
I

och

som

TirneåcPlace

AB tagit fram ett strategiskt underlag för ett
om besöksnäringen har särskilt beaktats samt de

brukande av ruinen. Frågor

påverkar möjligheterna

att

korthet innebär rapportens Scenario

sitt

genomföra

1 att

olika insatser.

det befintliga skyddstaket lagas och att ruinen behåller

1970-talsuttryck. Scenario 2 innebär att det befmtliga taket ersätts

volym dock

inte skiljer sig från

dagens skyddstak. Scenario 3 innebär

med

ett nytt

skyddstak vars

skyddstak ges en
borgens ursprungliga volym. Scenario 4 innebär att ruinen inkorporeras
en ny byggnad vars funktion inte nödvändigtvis knyter an till ruinens historia och som kan brukas

högre höjd för
i

hållbart

året

att ett nytt

att visualisera

om.

Förvaltningens slutsatser
genomföra en fördjupande förstudie med tyngdpunkt på
scenario 3. Den stora skillnaden mellan scenario 2 och 3 är att det senare kräver framtagande av en
ny detaljplan. Detta fördyrar och fördröjer en ombyggnation. Scenario 4 skulle innebära omfattande
ingrepp i fornlämning och därmed svårast att förena med Kulturmiljölagen. Borgruinens placering
och den omgivande parkens begränsade yta försvårar ytterligare.
Rapportens rekommendation
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A Österåker

Tjänsteutlåtande

En

teknisk utredning genomförs för att utreda ruinens bevarandestatus.

området genomförs

En

för att beskriva platsens kulturvärden, dess känslighet

kulturmiljöanalys av

och

tålighet.

Ett första

utlåtande från Vägâctrañk angående trafiksituation och parkeringsmöjligheter inhämtas.
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