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BAKGRUND 
Under hösten 2017 och vintern 2018 har aktörer i Askersund i samarbete med AL- studio i Göteborg fört 
diskussioner om Norra Bergens framtid. En illustrationskarta togs fram i mars och undertecknad lämnade 
synpunkter på förslaget i skede I av kulturutredningen under maj i år. 
Därefter har företrädare för kommunen och Askersundsbostäder studerat planförslaget och idéskisser har 
redovisats av Askersundsbostäder hur området kan utvecklas. AL-studio har tagit fram ett planförslag 
Kommunen, Askersundsbostäder, AL-studio, företrädare för Askersund-Hammars församling och 
undertecknad träffades 2018-09-12 för samråd över det förslaget till samrådshandling. Kulturutredningen 
skede II avser utvärdering av den justering av samrådshandlingen som utförts efter detta möte.  
 

BESKRIVNINGEN 
Denna beskrivning, kallad skede II i kulturmiljöutredningen, skall peka på: 
 

• Stadsrummets och stadsmiljöns påverkan av den nya planen (samrådshandlingen) utifrån 
historiska och estetiska helheter. 

• Nya planens påverkan på kulturmiljöernas o stadsbildens karaktärsdrag utifrån analys i skede I. 

• Slutsatser och utvärderingskategorier. 
 

Stadsrummets och stadsmiljöns påverkan av den nya planen  
Översiktlig framgår att planförslaget i stora delar tagit fasta på de punkter som angivits i 
kulturutredningens första del, steg I. Det kan uttryckas i korthet enligt nedan. 
 
Stadsrummet som helhet påverkas i mindre omfattning om man ser det från stadens och omgivningens 
håll. De tre byggnader som syns mest på håll och utgör landmärken kommer enligt planförslaget att 
finnas kvar genom att de betecknats med r vilket betyder att de ej får rivas. Det är vattentornet, skolan 
och Sofia Magdalena kyrka. Utöver dessa föreslås rivningsförbud tillkomma på prästgården. 
Bostadshuset norr om kyrkan längs storgatan i Kv. krukmakaren nr 5 behåller rivningsförbudet. 
 
Det som kommer att påverka stadsbilden mest iögonfallande är framtida lösning av det tillägg till 
vattentornet som görs möjligt i planen om detta byggs om till bostäder. Detta är den största estetiska 
utmaningen. Vid ombyggnad till annat ändamål kan lösningar eventuellt sökas inom befintliga väggar, i 
alla fall på högre nivåer. 
De mindre bostadstillägg av envåningshus som planeras omkring vattentornet och de något större 
byggnader som kan placeras i norr mot klockaregatan kommer att ha påverkan på helheten för området. I 
detta fall övervägande positivt. Den möjliga tillbyggnaden av kyrkan som angivits kommer inte annat än 
lokalt påverka stadsbilden även om det här tillåts en relativt stor yta.  
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Nya planens påverkan på kulturmiljöernas o stadsbildens karaktärsdrag utifrån analys i 
skede I . 

 
Karaktärsdrag inom området enligt skede I i utredningen.  

Generell inverkan på hela planområdet. 1 - 7 
Hela området kommer att få mycket mer rörelse och trafik. Människor kommer att röra sig i området 
under stora delar av dygnet i motsats till nu då hela området i stort sett är dött och mörkt under både 
dagar och nätter utom när verksamhet pågår i kyrkan. Detta är förstås avsikten med planen att skapas ett 
trevligt och positivt kvarter som känns säkert och inbjudande att vistas i. Det krävs planering av 
biltrafikens flöden på bra sätt så att den inte blir störande. Klockaregatan öppnas för genomfartstrafik. 
Skolgatan blir återvändsgata men med inkörning till några av de nya bostäderna i ”vattentornsparken”. 
Skolgatan blir ej genomfart annat än för cyklar och gående. 
 

   
”Drönarbild” over området från öster              ”Drönarbild” från nordöst 

Område 1 Kyrkomiljön 
På det stora hela påverkas miljön inte synbarligen vad gäller omfattning och befintliga byggnaders 
utseende. Det skapas utrymme för en byggnad för boende eller småskaligt centrumändamål på västra 
delen av prästgårdstomten. En byggnad med angivna krav blir inte påträngande. Tomten sluttar åt väster 
och byggnaden kommer att ligga lägre än prästgården. 
 
 

 

 
 
 
Man kan dela in de olika karaktärerna i dagens 
bebyggelse i 7 Kategorier. 

 
1. Kyrkomiljön. Gult  
2. Trähusbebyggelsen i rutnätsplanen.  
    Ljusgrönt 
3. Trähusbebyggelse utanför gamla planen. Lila 
4. Skolan och området kring skolan, 
    gångvägar. Rött 
5. Vattentornet. Orange 
6. Parkmark med träd, vegetation o  
    gräsytor. Mörkgrönt 
7. Bostadsbebyggelse 1950-60 tal. Blått
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Kyrkan och kyrkflyglarna. 
Kyrkans möjlighet till en större utbyggnad säkras i och med den nya planen. Byggnaden kommer att hålls 
med nock under kyrkans takfot och då marken på byggnadsytan ligger betydligt lägre än kyrkans grund 
kan man betrakta bottenvåningen som ett källarplan. Detta ger utrymme för parkeringsytor för kyrkan och 
kyrkans förvaltning samt kan även lösa parkering för vattentornets framtida behov och ev. behov för 
kommande utbyggnader i kvarteret Krukmakaren.  
En byggnad i två plan på nuvarande grusplanen påverkar till en del fastigheten österut men det ligger 
inga byggnader i tomtgräns. Bostadshuset ligger en bit in och norrut på tomt nr 1 i Kv. Kyrkan. 
 
Byggnation på tomten norr om kyrkan i kv. Krukmakaren torde ej påverka kyrkomiljön negativt. 
 

   
En tillbyggnad öster om kyrkan får fin utsikt                  Planen öster om kyrkan. Plats för byggnad med garage 
över staden.            i bottenplan och 1 eller 2 plan på övervåningen. 
 

Anslutningen mellan kyrkan och en tillbyggnad måste ske på ett antikvariskt och arkitektoniskt väl 
anpassat sätt. Här föreslås en glasad anslutning. 
Kyrkflyglarna får i förslaget användas för kyrkoändamål men planen anger även nyttjande för 
bostadsändamål om så befinnes lämpligt inom de angivna antikvariska hänsyn som anges i planen. 

Område 2 Den gamla trähusbebyggelsen i stadskvarteren. 
Bebyggelsen i rutnätsplanens norra del, nedanför kyrkan mot torget och längs med Hospitalgatan, 
påverkas inte av den nya planen. En framtida tillbyggnad till kyrkan kommer knappt att synas från 
Hospitalsgatan. En tillbyggnad till vattentornet kommer inte heller att synas markant därifrån och påverkar 
inte miljön i stadskvarteret. Kyrkans tillbyggnad som ej blir högre än kyrkans takfot syns inte från Stora 
Bergsgatan och stör inte bostadsbebyggelsen. 
Bilden nedan visar att en tillbyggnad öster om kyrkan som ej får vara högre än kyrkans takfot inte blir 
påträngande för stadsmiljön från söder sett. Av bilden nedan ser man också att från denna punkt på 
Hospitalsgatan kommer en tillbyggnad till vattentornet inte heller att vara så påtaglig. 
 

             
Bild från Hospitalsgatan mot kyrkan.                      Vy från Stora Bergsgatan mot kyrkan 
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Område 3. Den gamla trähusstadsdelen i Kvarteret tullen. 
Trähuskvarteren berörs inte heller av planen i sig. Tanken med den nya byggnationen av låga trähus vid 
skolan och vattentornet är att förstärka och utöka den oregelbundna stadsplanekänslan. Här låg förr en 
del ”röda stugor”. Ett ökat boende i hus och eventuella lägenheter i skolan med omgivning kommer att 
öka trafiken i kvarteret. Det gäller då främst gång och cykeltrafiken.  

Områdena 4, och 6. Bebyggelse i parkområdet omkring skolan samt skolan. 
Parkområdet planeras för nybyggnation av 8 st. egnahemsboenden i friliggande bostäder och i parhus. 
Envåningshus med rödfärgade träfasader. Det kan skapas en liten ”kyrkby” i området. Här är det viktigt 
att byggnaderna placeras lite förskjutna i förhållande till varandra och att de inte ligger i rader. Likaså är 
detaljerna viktiga så som fönsterutformning och fönsterhöjder. Husen får gärna ha något förhöjt fasadliv 
så att inte takfoten går ned för fönster. Takvinkel 30 grader i stället för 27 är små detaljer som har 
betydelse. Takbeläggning av lertegel och rödfärgade fasader med varierad panelbredd. Detaljer som med 
fördel används i ny arkitektur utan att det blir pastisch. Viktiga för att skapa den attraktiva miljö som 
eftersträvas. 
 

     
Exempel på ”kyrkby” i Hovsta i Örebro. 

 
Förhoppningsvis kan en del större friska träd behållas i området. Här tillåts angöringstrafik för bilar till 
garagen vid varje fastighet. Det blir en förtätning men ändå mycket grönt i området. En levande stadsdel i 
motsats till nuvarande. Ett gångstråk genom området skall vara tillgängligt för allmänheten. 
I planen anges en grön parkremsa omedelbart väster om vattentornet. Här anläggs ingen gångväg men 
det kommer att ge möjlighet till en ”spontan” gångstig. 
 
Skolan är möjlig att utnyttja och anpassa för lägenheter. 4 lägenheter per plan kan inrymmas i skolan. 
Lägenheterna får fönster åt två håll. Skolan tar en del plats som byggnad i området. Till skolan behövs 
även 8 bilplatser om det blir bostäder. Skolan kan självfallet även i fortsättningen inrymma skol- eller 
förskoleverksamhet. Byggnaden har i alla händelser stort behov av renovering och anpassning till 
kommande verksamhet. 
 
Skolans placering låser en total utveckling av vattentornsparken som en renodlad ”trädgårdsstad”. 
Skolans yta kan ersättas med 4 friliggande enplanshus. Detta är dock inte möjligt enligt föreliggande 
planförslag när skolan är betecknad med r. Det skall ställas mot 8 lägenheter i skolan. 
 
I område 6 skapas i det nya planförslaget möjlighet till uppförande av byggnader för bostads– och/eller 
centrumverksamhet efter Klockaregatan. Byggnaden/byggnaderna hamnar i souterräng på norrsidan av 
norra berget. 
Läget gör att bottenvåningen lämpar sig bäst som garage och förråd/ verksamhet medan de två övre 
våningarna blir bostäder. Byggnaderna påverkar endast i liten del den befintliga bebyggelsen norr om 
klockaregatan. Fasadmaterial bör vara puts, tegel eller träpanel som anknyter till småhusen samt skall 
hela fasaden ha samma kulör. 
Generellt i städer så ”knapras” det på grönområden och parker vid ”förtätningar” som alla hävdar måste 
genomföras i städerna. I Askersund borde finnas bättre bostadslägen att bygga på än denna. Ur 
kulturhistoriskt perspektiv finns dock inga hinder att bygga. Säkert är det dock fördelaktigt och enkelt att 
bygga här med närhet till ledningsnätet etc. 
 



 
 
 

6 
 

 
Klockaregatan. Kan man bevara grönytan i parkområdet vore det vackert. 

Område 5 vattentornet 
Vattentornets framtid är den utan jämförelse största utmaningen inom planområdet. Bakom vattentornet 
har sedan tidigare funnits en byggyta med tillåten bygghöjd 6 m. Denna yta behålls och här föreslås 
fortsatt möjlighet för en tillbyggnad utan större inverkan på omgivningen. Det blir en ersättning för den 
träbyggnad som finns där idag. 
Tillbyggnaden föreslås på västra och nordvästra sidan om tornet. Det är det bästa läget och det blir inte 
så påtagligt från öster och söder. Däremot kommer det att synas åt öster och från riksvägen. 
 

   
Vattentornet, västra sidan. En tillbyggnadsmöjlighet skapas på västra sidan och åt nordost där träbyggnaden ligger. 
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Studier av vattentornets möjligheter som bostad ger som resultat att en tillbyggnad är ofrånkomlig på 
grund av tornets ringa diameter. Planförslaget ger möjlighet till en byggnadsyta på 60m2 och höjd upp till 
tegelmurningens höjd. 
 
(Som jämförelse och referensobjekt kan nämnas att bostadsvattentornet i Kumla är ca 10-15m2 större 
per plan. Där går hissen direkt till varje lägenhet. Lägenheterna är i 2,5 plan vardera. Som nödutgång 
finns en spiraltrappa vilket inte är tillåtet idag då man måste kunna ta en bår i trappan.)  
 
De 60 kvadratmetrarna borde om möjligt inte utnyttjas i hela sin höjd. Den föreslagna planen lämnar ett 
stort ansvar till arkitekt, byggnadsförvaltning, byggherre, politiker m. fl. att presentera ett förslag som kan 
godtas i samband med bygglovsprövningen. 
 
Om enbart hiss och trapphus ligger utanför vattentornet kan mindre lägenheter skapas i ett plan. För 
större lägenheter krävs intern trappa och två plan per lägenhet. 
Större fönsteryta är nödvändigt. Vertikala fönsterband kan skapas utan att det kulturhistoriska värdet av 
vattentornet försämras. 
Det är således en estetisk fråga var gränsen för förvanskning p g a tillbyggnad går. Det torde också vara 
en ekonomisk fråga var kostnadstaket ligger för lönsamhet och vettiga hyresnivåer.  

Område 7 
Nuvarande äldreboendet kommer i sak inte att förändras utom att det övergår till att bli vanliga bostäder. 
På nuvarande parkeringen skapas möjlighet till ny byggnad. Det är fullt möjligt bara yta avsätts för 
parkering. 
 

   
Nuvarande parkering som får bebyggas.            Ekonomibyggnad som tas bort enligt förslaget. 

 

   
De befintliga bostadshusen ligger lägre än vattentornsparken så det finns ingen konflikt med nybyggnation av nya 
lägre hus på kullen och kompletterande bostadshus på den lägre nivån. 
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Slutsatser och utvärderingskategorier. 
 
Slutsatserna av förslaget är att det är en bra plattform för att utveckla verksamhet och boende i det 
aktuella planområdet samtidigt som befintlig bebyggelse bevaras och utvecklas. Största utmaningarna är 
som sagt att utveckla vattentornet samt att skapa ”kyrkbyn”. 
Enligt ovan angivet resonemang bör man reflektera över om skolan skall ha ett r i beteckningen. 
Man skapar en handlingsplan för olika lösningar. Skolbyggnaden i sig är (enligt undertecknad) ingen 
märkvärdig byggnad sett ur arkitekturhistorisk synvinkel. Den har, som tidigare antytts, ett stort symboliskt 
och nostalgiskt värde och ett värde ur samhällshistorisk perspektiv. Därom råder inga tvivel. 
 
Med sin placering är den ett mycket tydligt landmärke i stadsbilden. 
Om man inte sätter ett r på byggnaden behöver det ju inte innebära att man skall riva den. Man lämnar 
då förhandlingsutrymme för fastighetsägare, byggnadsförvaltning och andra parter att ta ställning i ett 
bygglovsskede. Detta kan bli en intressant och ”het” fråga att diskutera.  
Om skolan inte är där skulle ”kyrkbyn” kunna utvecklas till en liten trädgårdsstad med ”röda stugor” som 
håller samman som en fortsättning på den ”vilt planerade” stadsdelen. 
 

   
Gångvägen upp mot skolan.                Idéfoto småskalig bebyggelse. 

 

   
Småskalig bebyggelse eller asfaltstorg?               Skolans baksida blir utsikt från 3 av de nya låga husen. 

 
 
Örebro 2018-09-27 
Arkitektur& Byggnadsvård AB 

 
Leif Göthberg Byggnadsingenjör. Certifierad KUL2     


