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Bakgrund
Flens kommunfastigheter AB önskar ersätta det befintliga sjukhemmet i 
hörnet Siegrothsgatan – Lägergatan med ett nytt ”Äldrecentrum” som ska 
fungera för hemtjänsten och erbjuda olika typer av boende, m.m. Dagens 
byggnad är i ett plan, den nya byggnaden är tänkt att uppföras i två plan. 
Området gränsar till det nordöstra hörnet av Malma hed. 

För att bebyggelsen ska kunna tillstyrkas kan det bli aktuellt med för-
ändring av gällande detaljplan, P70 daterad till 1982-03-31. Denna plan 
anger att området ska användas för ”Allmänt ändamål” samt ”allmänt än-
damål med särskild miljöhänsyn”. Planen medger bebyggelse i två plan, 
höjd eller takvinkel anges ej. Öp från 2007 säger att Malmköping ska ut-
vecklas med hänsyn till ortens karaktär samtidigt som det ska beredas möj-
ligheter för ny service och arbetsplatser. 

Länsstyrelsen har efterfrågat en fördjupad beskrivning av påverkan på 
riksintresseområdet och vad som är viktigt att tänka på vid planering av 
ny bebyggelse. 

Malmköping är en levande småstadsmiljö och ett attraktivt besöksmål 
med den militärhistorska miljön som en av de stora attraktionerna. Runt 
heden och i köpingen finns ett antal skyltar som berättar om Malmköpings 
historia, sevärda platser och byggnader. Målet är att de kulturhistoriska 
karaktärsdragen i området ska tas tillvara och användas som utgångspunkt 
och en resurs för vidareutveckling av orten.

Fig. 1. Utdrag ur eniros tätortskarta som visar heden med gatunät, landsväg och vård-
centralen som planeras ersättas med en ny byggnad.
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Malmköpings kulturhistoriska värden
Malmköping är utpekat som riksintresseområde för kulturmiljövården 
(D31) med utgångspunkt i ortens betydelse som regementes- och handels-
ort. Utmed åsen och på Malma hed finns även en omfattande bosättning 
från yngre stenålder. Stenåldersboplatsen ligger under mark och upple-
velsen eller förståelsen av denna kommer inte att förändras. De delar som 
berättar om Malmköpings tid som blomstrande handelsort ligger söder 
om Malma hed och bedöms inte påverkas direkt av förändringar i om-
rådet nordnordost om heden. Utvecklingen under 1900-talet är till delar 
förbunden med 1800-talets verksamhet, men här kommer endast de om-
råden som ligger i direkt anslutning till ”Äldrecentrumet” att behandlas.
 
Några viktiga årtal
1774 Malma hed blir excercisfält för Södermanlands regemente
1785 privilegiebrev för köping – Malmköping 

stadsplan – i form av rutnätsplan
1790 Willåttinge härads tingsplats
1791 rätt att hålla marknad två gånger om året
1842 1:a brand och byggnadsordningen – byggnaderna fick vara 

högst två våningar
1881 excercisfältet utvidgas till Plevnahöjden
1884 stadsplan - förtätad bebyggelse
1907 Mellersta Sörmlands järnväg – nya hus i riktning mot järn-

vägen
1921 regementet flyttar till Strängnäs
1915-23 stadsplan för området söder om landsvägen
1932 stadsplan för hedens södra och östra del, en fortsättning på 

rutnätsplanen, Siegrothsgatan och Kungsgatan blir parad-
gator, villabebyggelsen expanderar

I detta sammanhang, då det rör sig om att ersätta en befintlig bebyggelse i 
nordöstra kanten av Malma hed så är det främst Malmköpings värde som 
regementesort som kan komma att påverkas och som beskrivs närmare. 
Köpingens utveckling som handelsort och villastad berörs inom ramen för 
beskrivningen av regementesorten.

Fig. 2. Utsikt över heden från Siegrothsgatan mot Plevnahöjdens skogsridå i nordnord-
väst. Till vänster i bilden anas förrådsbyggnaderna.
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Fig. 3. Utsikt över heden från hörnet Siegrothsgatan/Kungsgatan i riktning mot hedens 
nordöstra sida, flack mark med skog.

Fig. 4. Utsikt över från Förrådsgatan mot Siegrothsgatan i sydost som kantas av bank-
hus och villor från 1930-talet. Det nya servicentret ska ligga till vänster om villorna.

Fig. 5. Utsikt över heden från norr, mitt i bilden syns hörnet Kungsgatan och 
Siegrothsgatan. På bilden syns bankhuset och den forna regementesbyggnaden.
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Malmköping –  platsen för Sörmlands regemente 1774-1921
Excercisfältet på Malmahed var den centrala platsen under den militära 
epoken. Runt denna placerades byggnader och inrättningar för verksam-
hetens behov. De byggnader som idag finns kvar är från 1800-talet och 
speglar den militära verksamhetens utveckling och organisation. Strax ef-
ter att Malmahed etablerats som övningsfält fick orten köpingprivilegier 
och von Siegroth, regementets chef, ritade en stadsplan med reglerat ga-
tunät och bestämmelser för bebyggelsen. Som en del av planen planterade 
von Siegroht 500 lövträd, kastanjer, lindar och asp. Idag finns alltjämt 
Siegrothslunden vid Hedgatan kvar.
Häradstinget flyttades till Malmköping och runt 1790 byggdes det ett 
Tingshus på södra sidan av heden. 
Värdebärare – att visa hänsyn 
• Excercisheden och Plevnahöjden, utblickarna över det öppna området 

med skogsridåer på norra och västra sidan av heden.
• Bebyggelse som speglar militärtiden (merparten är borta), i synner-

het byggnaderna från 1800-tal och tidigt 1900-tal invid och i när-
området till heden; lägerhyddan, barackerna, regementesbyggnaden 
(senare stadshus), Plevnagården (f.d. sjukhus), kokhuset (Sveriges 
äldsta), förrådshuset och magasinen (en mathall ska ingå i vårdcen-
tralens  restaurang).

• Lövträd som en del av den planerade staden, Siegrothslunden, och 
Suckarnas allé.

Fig. 6. Häradskartan från 1897-1901 visar Malma hed när det ännu brukades som mili-
tärt övningsfält. Utmed hedens sydöstra sidan syns lägerbarackerna och kokhuset.
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Malmköping efter regementet
Efter regementet lagts ner 1921 tillkom en ny stadsplan för villabebyggelse 
som uppfördes under 1900-talets första hälft över delar av excercisfältet 
och i riktning mot järnvägen som hade anlagts 1907. 1932 kom en stads-
plan för området på södra och östra sidan av heden som kan ses som en 
fortsättning på den rätlinjiga rutnätsplanen. Kungsgatan planerades som 
en trädkantad aveny och Siegrothsgatan blev en av staden paradgator med 
ståndsmässiga enfamiljshus från 1930-talet. Redan 1935 fanns det en villa-
stad mellan Siegrothsvägen och Järnvägsgatan. Husen i området var en- till 
tvåfamiljsvillor i trä med panel målad med ljusa oljefärger eller med grov 
spritputs i gult eller gråbrun nyans.
Värdebärare – att visa hänsyn
• Stadsplanens rätlinjiga gatunät 
• Siegrothsgatans karaktär av paradgata och Kungsgatans ställning som 

aveny
• Småskalig trähusbebyggelse från 1800-talet och tidigt 1900-tal, bl.a. 

välbevarade hantverksgårdar från tiden som viktig handelsort
• 30-talets villabebyggelse söder och öster om heden

Fig. 7. Ekonomiska kartan från 1950-talet visar Malma hed 30 år efter att regementet 
flyttat. Kartbilden visar hur delar av lägerbarackerna fått ge plats åt det villaområde som 
växte fram utmed södra sidan av heden. Vid denna tid fanns det även två lägerhyddor 
kvar. Idag finns en av dessa kvar, en har ersatts av en radhuslänga. Vid en jämförelse 
mellan  1897-1901 års karta och 1957 års karta kan man se vilka byggnade som finns 
kvar respektive vilka som försvunnit.
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Kulturhistoriska komponenter
För att belysa miljön vid Malma hed kommenteras några viktiga kultur-
historiska aspekter som är viktiga för förståelsen och upplevelsen av miljön 
vid Malma hed och dess roll som regementesort.  

Platsen -  excercisfältet Malma hed
Malma hed består av en flack, grusig malm på en ås som övergår i en 
brant höjd i nordväst. I söder och öster har heden så småningom övergått i 
mjuka sluttningar. Heden är fyrkantig och representerar ett utstakat mili-
tärt excercisfält från 1770-talet, även om delar i söder till sydost bebyggts. 
I nordväst till nordost möts heden av raka trädridåer som idag domineras 
av barrträd. Den västra sidan domineras av samhällets officiella bebyggelse 
som Malma kyrka, tingshus och stadshus, som tidigare varit regementes-
byggnad. I det västra hörnet, utanför heden ligger militära förrådsbygg-
nader. I öster kantas heden av Siegrohtsgatan och Kungsgatan, köpingens 
paradgator från 1930-talet. Kungsgatan kantas av affärshus, bl.a. märks 
ett bankhus i hörnet mot heden. Siegrohtsgatan kantas av paradvillor med 
ståtligt utformade framsidor mot heden. I nordöstra hörnet anas idag 
Malmköpings vårdcentral och i norra hörnet skymtar Plevnagården mel-
lan trädstammarna, se fig. 1-3. 

Heden används för sammankomster som kräver stora ytor som idrotts-
evenemang och Malmköpings marknad. 

Fig 8. Siegrothsvägen på håll från heden, 
med villor och längst upp till vänster anas 
vårdcentralen, se markering.

Fig. 9-10. Siegrothsvägen på lite olika 
håll med vårdcentral och pampiga 
villor.  När man går på vägen mot norr 
syns inte så mycket av vårdcentralen 
då den är lägre än villorna framför 
och har en flackare taklutning. På håll 
så syns dagens vårdcentral som en 
lägre byggnad med stor flack takyta. 
Den påminner mer om en lada än 
en militärbarack från heden sett,  se 
markering för vårdcentralen. I fonden 
syns lägerhyddan
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Den militära bebyggelsen, placering, skala och utformning 
öster om Malma hed
I slutet av 1800-talet fanns det mer än ett 30 tal byggnader för militärt 
ändamål utmed den norra och östra sidan av heden. Idag finns en bråkdel 
av dessa kvar och merparten skyms idag av yngre byggnader. På ett kvarters 
avstånd från heden finns det kvar kokhus, lägerbaracker och lägerhydda. 
Gemensamt för de militära byggnaderna är:
• de är uppförda i trä i en våning, 
• breda och långa huskroppar (ca 10-15 m breda och 20-45 m långa),
• målade med röd slamfärg, 
• svarta ytstora plåttak som bryts av takkupor med fönster med många 

små rutor, taklutningen varierar från flack på lägerbarackerna vilka 
exponerar NO-SV, till brant på lägerhyddan som exponerar NV-SO.

• försedda med vita snickerier, 
• markerade och dekorerade portar, 
• utskjutande takfot, lägerhyddan har ett utanförliggande stöd för tak-

stolen. 
• Den militära bebyggelsens struktur avspeglar en mönstergill militär 

ordning som visar på en reglerad utplacering, se häradskartan från 
sekelskiftet 1800-1900. 

Fig. 11-16. De två lägerbaracker som finns kvar i anslutning till vårdcentralen. Längst ner till höger 
syns lägerhyddan utmed lägergatan, sedd från nordväst.

Fig. 19. Gavel lägerbarack, notera föns-
tersättning och utformning av fönster.

Fig. 20. Gavel på håll som präglande 
inslag.

Fig. 21. Kokhus, utmed Hedgatan. Idag 
Sveriges äldsta kokhus.

Fig. 18. Lägerhyddan, notera fönster 
och strävstöd utanför huset.

Fig. 17. Lägerbarack, gavel, notera 
taklutning, fönster och dörrutformning.
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Yngre bebyggelse i området vid vårdcentralen
Utmed Lägergatan på norra sidan om vårdcentralen ligger en radhuslänga 
från 1980 som är utformad med hänsyn till militärbarackerna och väl an-
passad till miljön. Den har tagit upp de militära byggnadernas formspråk. 
Söder om denna finns ytterligare en radhuslänga, uppförd i sluttningen 
mot nordost. Mot gatan är den låg och bidrar till att områdets öppna 
karaktär mot lägerbarackerna bibehålls. Här finns också en parkering till 
vårdcentralen med flera stora lövträd.

Fig. 22. Radshuslänga utmed Lägergatan från 1980 som inspirerats av området militä-
rabyggnader. Närmast i bilden syns en yngre, låg, radhuslänga.

Fig. 23. Lägergatan med radhuslänga och lägerhyddan utmed gatans norra sida. På 
den södra sidan kantas gatan av vårdecentral i en våning som går ända fram till gatan. 
En ny byggnads påverkan på miljön utmed Lägergatan är beroende av hur nära gatan 
den placeras och vilken höjd den ges. 
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Förslag på ny bebyggelse 
Den nya bebyggelsen ska ersätta delar av befintlig vårdecentral/sjukhem 
som uppfördes 1985, i hörnet Siegrohtsgatan – Lägergatan. Nuvarande 
byggnad är utformad med inspiration från de närliggande lägerbarackerna. 
Den är rödfärgad i trä och i en våning med sadeltak med en lutning som 
påminner om lägerbarackerna, även om det är i form av ett rött plåttak. 
Från vissa håll påminner vårdcentralen mer om en lada än om militärba-
racker.

Den nya bebyggelsen är tänkt att uppföras som rödfärgade längor, i två 
våningar, ca 50% högre än dagens byggnad, och ska ges regelbunden fasad-
indelning med sadeltak,  lutning ej angiven. I det bildmaterial som funnits 
att tillgå för detta arbete, varierar utformningen något. I fasadbild mot 
Siegrothsvägen, har fasaden vitmålade fönsterpartier med små rutor och 
svart tak. I en bild som visar flygperspektiv från norr är fönstersättningen 
något annorlunda, taken röda. Bebyggelsens struktur är relativt sluten med 
förbindelse mellan huskropparna, liksom dagens vårdcentral. 

Entrén till dagens vårdcentral är lägre vilket bidrar till en imaginär upp-
levelse av reglerade längor. Ner mot Lägergatan är dagens vårdcentral en 
sluten byggnadskropp. som går tätt inpå gatan. Genom en annan utform-
ning av bebyggelsen ner mot Lägergatan, t.ex. genom förslagets parallella 
längor så borde det kunna bli en mer öppen miljö än idag. Det beror dock 
på hur höga byggnaderna blir mot Lägergatan. Den nya byggnadens fa-
sad mot Siegrothsgatan riskerar att bli relativt dominerande då det är en 
betydligt större huskropp med stor takyta jämfört med den som är där 
idag. Gatan är dock relativt trång och på motstående sida av gatan möter 
Suckarnas allé, med omgivande träd.  Här är det särsklit viktigt att utforma 
tak och fasader på ett  sådant sätt att de inte tar över miljön och gaturum-
met, där Lägerhyddan bildar en fond.

Fig. 24. Siegrothsvägen med Lägerhyddan i dess ände. Här framträder det svarta taket 
tydligt och de vitmålade fönsterspröjsarna skapar ett bllickfång. Till höger i bilden syns 
en villa, indragen från gatan med brant tak och bakom denna vårdcentralen i ett plan 
med flack taklutning. 
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Påverkan på omgivningen
I området av Malma hed är det viktigt att utblickarna från heden och den 
horisont som möter de som besöker heden består. På heden idag syns vård-
centralen som en låg, huskropp och när man rör sig utmed Siegrothsgatan 
mot norr är det framför allt villorna som träder fram vid heden. Först 
när man passerat Hedgatan framträder vårdcentralen som en betydande 
huskropp.  En del i att dagens vårdcentral inte dominerar utblickarna från 
heden ligger troligen i att den är i ett plan och har en flack taklutning som 
bidrar till att byggnadskroppen upplevs som relativt låg.  

Risker och behov av förtydliganden
En ny byggnad som är högre än vad som tidigare varit brukligt i denna 
kant av heden måste presenteras så att man kan förstår hur stor inverkan 
den kan ha på upplevelsen av heden och de befintliga militära byggna-
derna. Här behövs illustrationer som visar hur byggnaden kommer att 
upplevas av gående och från bil på Heden. Fler bilder behövs som visar hur 
en ny byggnad upplevs om man rör sig på Lägergatan i riktning mot läger-
hyddan respektive utmed Siegrothsvägen mot lägerhyddan. Finns det risk 
att en ny byggnad kan komma att dominera lägerhyddan? Lägerhyddan är 
den enda av de kvarvarande traditionella rödmålade militärlängorna som 
kan ses från heden. Likaså behövs det relationsritningar mellan ny byggnad 
och de befintliga lägerbarackerna som visar området från marken. 

En ny byggnad har möjlighet att förbättra förståelsen och upplevelsen 
av de befintliga militära byggnaderna i området genom att tydliggöra och 
förstärka deras regelbundenhet, genom att upprepa delar av de särdrag som 
byggnaderna uppvisar. Det är dock viktigt att en ny byggnad inte domine-
rar i storlek över de historiska militärbarackerna. Samtidigt är det viktigt 
att det är tydligt att det är en byggnad från vår tid. Här kan eventuellt 
upplevelsen av miljön förbättras genom att tillföra lövträd i likhet med de 
planteringar som utfördes under 1800-talet. 

Fig. 25. Samma område som förutvarande bild, här syns dock en busshållplats. I 
anslutning till byggnader uppstår ofta behov av ytterligare anläggningar som i sig kan 
förändra miljön, det bör tas med i beräkningen. 
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Fig. 26. Siegroths lund, här finns alltjämt kvar några av de lindar som han planterade. I 
bakgrunden anas vårdcentralens gavlar.



16  Kraka kulturmiljö rapport 2017:4






