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BAKGRUND
Kommunstyrelsen i Askersunds kommun hemställde 2016-05-10 hos sydnärkes
byggförvaltning att upprätta ny detaljplan för Jägaren 2-4 med inriktningen bostäder,
handel och offentlig verksamhet.
Fastighet Jägaren 2 upptas av byggnaden för folkets hus. Vid kommunstyrelsens
sammanträde 2016-09-06 (§ 196) tog man beslut om att riva folkets hus, en
statusbedömning gjordes som underlag till beslutet. Vidare lämnade Askersunds kommun
2016-09-21 in en ansökan om rivningslov av folkets hus. Denna ansökan kunde dock
inte beviljas med anledning av att folkets hus är skyddad genom planbestämmelsen q i
gällande detaljplan. Byggnaden får alltså inte förvanskas enligt gällande detaljplan.
För att möjliggöra rivning av folkets hus samt en annan markanvändning för fastigheterna
Jägaren 2 och 4 ska det upprättas en ny detaljplan.
Fastigheterna Jägaren 2 och 4 är belägna inom kvarteret Jägaren i de cetrala delarna av
Askersund. Askersunds stadskärna utgör med sin väl bevarade rutnätsplan från 1643
riksintresse för kulturmiljövården vilket regleras genom Miljöbalkens tredje kapitel.
Detaljplaneläggning inom riksintresset för kulturmiljövården i Askersunds stadskärna
kräver väl genomtänkta avvägningar och bedömningar.
I denna förstudie sammanställs förutsättningar och utvecklingsmöjligheter inom kvarteret
Jägaren. Fokus ligger vid utformningsfrågor som kan tänkas beröra riksintresset för
kulturmiljön. Förstudien ska fungera som underlag vid kommande detaljplaneläggning i
kvarteret Jägaren.

SYFTE
Syftet med förstudien är att utgöra underlag som kan användas vid detaljplaneläggning
inom kvarteret Jägaren i Askersund.

AV G R Ä N S N I N G
Fastigheterna Jägaren 2 och 4 ingår i kvarteret Jägaren som är beläget i de centrala delarna
av Askersund. Kvarteret Jägaren omges av Sundsbrogatan, Stora- och Lilla Bergsgatan
samt Norströmsgatan.
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T I D I G A R E S T Ä L L N I N G S TA G A N D E N
ÖVERSIKTSPLAN

I gällande översiktsplan för Askersunds kommun som antogs 2016 är området utmarkerat
som centrum. När det gäller stadskärnan uttrycks det att det ställs höga krav vad gäller
miljöanpassning vilket innebär sammanhängande val av utformning, material och
färgsättning. I detaljplanearbetet är det viktigt att utgå från stadens historiska miljö och
anpassa byggnaders höjd och utseende så att det passar in i Askersundsmiljön.

GÄLLANDE DETALJPLANER

Det finns två gällande detaljplaner inom området:
- Ändring av stadsplan för del av Askersund, KV. Merkurius m.fl, upprättad 1983.
- Detaljplan för del av KV. Jägaren, upprättad 1993.
Detaljplanerna möjliggör för bostäder, handel och samlingslokaler i två och tre våningar.

STADSPLAN FÖR DEL AV ASKERSUND, KV. MERKURIUS M.FL. (1983)

DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. JÄGAREN (1993)

BEVARANDEPLAN

I bevarandeplanen framgår det att det i Askersund finns flera äldre miljöer av helt skilda
karaktär som bör bevaras så intakta som möjligt. Förändringar i stadskärnan ska ske med
största varsamhet och med hänsyn till områdets särprägel. Det framförs att detta berör
såväl enskilda byggnader som helheten med miljöer som gator, gårdar, torg, parker och
grönområden. I bevarandeplanen anges att ny- och ombyggnader kan genomföras för
att bebygga obebyggda tomter, ersätta byggnader som ej passar in i miljön samt ersätta
enstaka byggnader av mindre betydelse för stadsbilden. Sådana förändringar kräver miljöanpassad utformning.

STADSLIVSMANIFEST

Stadslivsmanifestet är ett politiskt inriktningsdokument för varumärkesbyggande stadsutveckling och gäller för Askersunds centrala delar. I stadslivsmanifestet betonas vikten
av att bevara och vidareutveckla mer av det som karaktäriserar Askersund. När det gäller
stadsstrukturen framförs att stadsgatorna med det integrerade trafiknätet ska bibehållas.
Vidare uppmärksammas de slutna småstadskvarteren som en viktig utgångspunkt. Slutna
kvarter där byggnader och entréer placeras i gatuliv ska prioriteras, detta kan generera
livfulla gaturum och ökade möjligheter för möten och interaktion. I stadslivsmanifestet fastslås att man i detaljplaner för stadskärnan ska ge möjlighet för handel/offentlig
verksamhet i bottenvåningar då det kan generera en trygg och attraktiv stadsmiljö. Parkeringsplatser ska i så hög utsträckning som möjligt lokaliseras till innergårdarna i de slutna
kvarteren. Ny bebyggelse ska inspireras av den traditionella arkitektoniska karaktär som
stora delar av stadskärnans bebyggelse uppvisar.
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RIKSINTRESSEN OCH FORNLÄMNINGAR

Området berörs av och riksintresse för kulturmiljövården och riksintresse för rörligt friluftsliv och turism.
Uttryck för riksintresset för kulturmiljövården är följande:
”Askersunds gamla stadskärna med rätvinklig rutnätsplan från 1644, bevarad tomtstruktur, småskalig trästadsbebyggelse med stadsgårdar, glesare utkantsbebyggelse och inslag
av institutionsbyggnader i sten och puts samt hamnmiljöer. Stadsförsamlingens kyrka och
den stora landskyrkan väster om staden.”
Uttryck för riksintresset för rörligt friluftsliv och turism är följande:
”Med friluftsliv avses i detta sammanhang vistelse i naturen för naturupplevelser, fysisk
aktivitet och avkoppling. Viktiga naturkvalitéer för friluftslivet är bland annat variation i
landskapet. Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora friluftsvärden på grund
av tillgänglighet samt natur- och kulturkvalitéer, att de är eller kan bli attraktiva för en
stor mängd besökare.”
Gällande fornlämningar utgör hela Askersunds stadskärna fornlämningsområde enligt
Riksantikvarieämbetet, vilket innebär ett visst skydd mot exploatering. Det finns även
utpekade specificerade fyndplatser inom fornlämningsområdet. De värden som området
innehar måste tas i beaktande i samband med planering och utveckling. Åtgärder kräver
varsamhet och dialog med andra myndigheter. Länsstyrelsen är den myndighet som kan
ge tillstånd för vissa abeten inom fornlämningsområdet och det är de som ska kontaktas i
god tid för en diskussion kring behov av eventuell arkeologisk utgrävning.
Samråd kring de arkeologiska förutsättningarna bör föras med Länsstyrelsen innan detaljplaneläggning påbörjas.

Askersunds stad år 1705 enligt Erik Dahlbergs tolkning i ”Svecia Antiqua et Hodierna”
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H I S TO R I S K B E S K R I V N I N G
STADSPLANEN FRÅN 1643

Askersund fick sina stadsprivilegier av Drottning Christinas förmyndarregering 1643,
samma år upprättades Askersunds första stadsplan. Vid denna tidpunkt var Askersund snarare av oregelbunden bykaraktär och från statligt håll ansågs det nödvändigt att upprätta
en stadsplan med de rådande idealet om en rutnätsstad med rektangulära kvarter.

Geometrisk avritning över Askersunds stad (1643)

RUTNÄTSSTADEN OCH KVARTEREN

Karta över Askersunds stad (1783)

Stadsplanen medförde att de oregelbundet utplacerade gårdsmiljöerna skulle inordnas i
de nya rektangulära kvarteren. Den första stadsplanen var väldigt övergripande och schematisk och tog inte särskild stor hänsyn till topografi och höjdskillnader. Stadsplanekartan
från 1783 visar en mer verklighetstrogen bild av hur staden faktiskt utvecklades utifrån
den ursprungliga stadsplanen. Kring år 1783 fanns även namn angivna för gator och kvarter. Flera av kvartersnamnen finns kvar än idag, kvarteret jägaren är ett av dessa och finns
angivet med bokstaven R i stadsplanen. Än idag karaktäriseras Askersunds stadskärna av
1600-talets rätvinkliga rutnätsplan med de reklangulära kvarteren och det centralt belägna
torget. Kvarterens miljöer och bebyggelse går att härleda till olika tidsepoker och uppvisar
flera olika karaktärsdrag. Det finns många inslag av äldre bebyggelse med stort kulturhistoriskt värde.

7

NULÄGESBESKRIVNING
BESKRIVNING AV KVARTERET JÄGAREN

Kvarteret Jägarens intryck påverkas i hög grad av byggnaderna på Jägaren 1 och 2. Kvarteret är inte helt slutet i sin karaktär. Den osammanhållna karaktären förstärks av den
obebyggda parkeringsytan på Jägaren 4 där det inte finns någon avgränsning mot gatan
eller angränsande fastigheter. Byggnaderna på Jägaren 2 och Jägaren 7 avviker något
från kvartersstrukturens avgränsning genom att fasadlivet inte i sin helhet följer gatan. I
området finns både bostäder och verksamheter.

NORR

JÄGAREN 1.
Trevåningshus uppfört omkring
1910. Jugendinspirerade detaljer.
Stomme i tegel och hög sockel
i natursten. Gulaktig spritfärgad
fasad i puts. Mansardtak täckt med
tvåkupigt lertegel. Byggnaden har
högt kulturhistoriskt värde.
FLYGBILD ÖVER DEL AV ASKERSUNDS STADSKÄRNA. KVARTERET JÄGAREN MED RÖD MARKERING

JÄGAREN 5.
Tvåvåningshus uppfört i slutet av
1800-talet. Timmerstomme. Gul
fasad i slätputs. Valmat sadeltak
täckt med plåt. Byggnaden har visst
kulturhistoriskt värde.

JÄGAREN 4.
Grusad parkeringsplats som tidigare
upptagits av bebyggelse.

JÄGAREN 6.
Tvåvåningshus uppfört i slutet av
1800-talet. Timmerstomme. Gul
spritputsad fasad med slätputsade
vita hörn. Sadeltak täckt med
tvåkupigt lertegel. Ursprunglig
karaktär till stor del förändrad på
grund av renoveringar.
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JÄGAREN 1.

JÄGAREN 2.

JÄGAREN 4.

JÄGAREN 5.

JÄGAREN 6.

JÄGAREN 7.

JÄGAREN 2.
Tvåvåningshus uppfört omkring
1920. Jugendinspirerade detaljer.
Stomme i tegel. Ljus gråbrun fasad
i slätputs. Valmat sadeltak med
tvåkupigt lertegel. Byggnaden har
högt kulturhistoriskt värde.

JÄGAREN 7.
Trevåningshus uppfört under
1950-talet. Stomme i tegel. Gul
fasad i slätputs. Sadeltak täckt med
enkupigt lertegel.

B E VA R A N D E O C H U T V E C K L I N G
UTGÅNGSPUNKTER

Vid förändring och förnyelse inom Askersunds stadskärna kan det konstateras att det krävs
särskild anpassning och varsamhet. Utifrån tidigare ställningstaganden i förhållande till
riksintresset för Askersunds stadskärna, kommunens översiktsplan, stadslivsmanifestet
och bevarandeplanen går det att utröna några faktorer som är särskilt viktiga att ta hänsyn
till i samband med detaljplaneläggning inom kvarteret Jägaren. Dessa tre faktorer berör
rutnätskvarteret, den småskaliga bebyggelsen och ett krav om miljöanpassad utformning.
I det här avsnittet förs resonemang kring bevarande och utveckling i förhållande till dessa
tre faktorer, med bakgrund av detta presenteras sedan ett förslag för hur området kan utvecklas.

RUTNÄTSKVARTERET

Vid detaljplaneläggning är det av stor vikt att det rätvinkliga rutnätskvarteret bevaras i sin
struktur. Möjliga tillägg i kvarterets bebyggelse bör komplettera och utveckla den befintliga strukturen. Det är viktigt att ny bebyggelse anpassas utefter kvaliteter som redan finns
i uttryck hos befintlig bebyggelse.

DEN SMÅSKALIGA BEBYGGELSEN

Bebyggelsen i Askersunds stadskärna utgörs i huvudsak av småskalig bebyggelse i två till
tre våningar. En stor del är träbebyggelse. I huvudsak bör nya tillägg i kvarteret Jägaren
utgöra ett våningsantal på 2-3 våningar.

MILJÖANPASSAD UTFORMNING

Inom kvarteret Jägaren finns, precis som i andra miljöer i staden, ett särpräglat uttryck.
Nya tillägg bör inte enbart fokuseras efter helhetsintrycket i Askersunds stadskärna utan
kanske i synnerhet efter helhetsintrycket i kvarteret. Vid förändringar är det viktigt att det
gör miljöanpassade åtgärder som passar in i kvarteret Jägarens karaktärsdrag.
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UTVECKLINGSFÖRSLAG
MÖJLIGA UTVECKLINGSOMRÅDEN

Om ny bebyggelse blir aktuell i området bör man eftersträva en återanknytning gentemot
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och karaktärsdrag inom kvarteret Jägaren eller
stadskärnan. Framförallt kan uttryck och utseende i befintlig bebyggelse i Askersunds
stadskärna samt hos byggnaderna på Jägaren 1, 2 och 5 gälla som inspiration för ny bebyggelse i området. Vid förändringar eller tillägg bör det vara en målsättning att ge kvarteret en mer sluten karaktär. Nytillkommande fasadliv bör placeras utmed gatan så att
bebyggelsen följer kvartersstrukturens avgränsning. En del av parkeringsytan på Jägaren
4 är lämplig att bebygga. Om folkets hus ska rivas kan det nya fasadlivet placeras i linje
med byggnaden på Jägaren 1. På Jägaren 7 kan en vinklad byggnad som följer kvarterets
struktur vara en mer miljöanpassad utformning än dagens byggnad som är placerad mitt
på tomten. Ny bebyggelse bör uppföras i två till tre våningar. Arkitektonisk gestaltning
måste ske med varsamhet gentemot omgivningen.
NORR
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