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Inledning
Bakgrund

Riksintresset Strängnäs

Kommunfullmäktige i Strängnäs har fattat beslut om att upprätta detaljplan för Kv Västertull. Syftet är att möjliggöra uppförandet av ny bostadsbebyggelse. Planområdet omfattar två
fastigheter, Västertull 1 och 2. Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Nyréns arkitekter har, på uppdrag av Veidekke, tagit fram en fördjupad kulturmiljöanalys.
Syftet är att tydliggöra kvarterets kulturhistoriska funktioner
och diskutera förutsättningar för bevarande och utveckling inför planläggning. Fokus ligger på kvarterets och fastigheternas
funktion som en del av stadsmiljön och begränsas därför till
exteriöra aspekter. Analysen är en del av det fortsatta arbetet
med framtagande av förslag till bebyggelsens utformning och
kulturhistorisk konsekvensbedömning. Uppdraget har utförts
av Anna Krus, Planantikvarie Nyréns Arkitektkontor.

M otiver ing :

Lärdoms- och stiftsstad med unikt sammansatt planmönster där utvecklingen kan följas från medeltid över
1600-talets reglering till utvidgningar kring sekelskiftet 1900, då också funktionen av regementsstad tillkom.

U ttr yck för r iks intres s et:

Den dominerande domkyrkan och övrig, i huvudsak medeltida bebyggelse förknippad med stiftsstaden. Gatunätet
som till stor del bevarar en oregelbunden medeltida karaktär delvis reglerat på 1640-talet och efter 1871-års brand.
Rutnätssystem i olika riktningar, gator i sneda vinklar och
en stjärnplats. Trähusbebyggelse från 1600-, 1700- och
1800-talen, bestående av såväl småstugor som stora stadsgårdar. Från tiden kring sekelskiftet 1900 mer storskalig
stenbebyggelse. Det för 1900-talets början karakteristiska
villaområdet Storgärdet. Regementsområde från 1921.
(Riksantikvarieämbetets beskrivning www.raa.se)

Kv Västertull

Karta från: http://gis.lst.se/lanskartor/

3

Planering och utveckling över tid
Staden och kvarteret

Karta 1857

Stadsplan 1871

Idag

Park/Odlingsmark

Park/Odlingsmark

Park/Odlingsmark

Tomtmark

Tomtmark

Tomtmark

Kv Västertull

Kv Västertull

Kv Västertull

Brandområdet 1871
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Karta 1857

Park/Odlingsmark
Tomtmark
Kv Västertull

Idag

Stadsplan 1871

Park/Odlingsmark

Park/Odlingsmark

Tomtmark

Tomtmark

Kv Västertull

Kv Västertull
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Gator och kvarter

Tidslager

Före 1850-tal
Enligt 1871 års plan

Gatunät och kvartersindelning präglas av mötet mellan den äldre stadens oregelbundna
karaktär och det sena 1800-talets rutnätsbaserade stadsplaneideal. Resultatet är en mångfacetterad stadsstruktur med oregelbundna kvartersformer och varitationsrikt gatunät.

Efter 1871 års plan
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Stadsmiljö
Bebyggelsestruktur

Småskalig stadsmässig struktur med kringbyggda (men inte helt
slutna) kvarter, fristående institutionsbyggnader och stadsparker.
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Karaktär

Småskalig & variationsrik bebyggelse med indviduellt utformade byggnader från
olika perioder och med varierad höjd, skala och gestaltning.
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Fasader

Variationsrik blandning av arkitekturstilar, fasadmaterial, takformer, takmaterial
och fönstertyper. Sammanhållen färgskala med putsfasader i huvudsakligen gula
ockrakulörer och tegelfasader i dovt röda-rödbruna kulörer.
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Hörnhus
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Hörnhus med individuellt utformade byggnader med varierad skala och karaktär.
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Kv Väster tull
Struktur

Kvarter Västertull är ett lite udda kvarter i Strängnäs.
Mot Hospitalsgatan är bebyggelsen stadsmässig med
sammanhängande fasader i tomtgräns, mot Ugglans
park har kvarteret en mer öppen karaktär och mot Järnvägsgatan har kvarteret en ofullbordad baksidekaraktär. Upplevelsen av kvarteret varierar därför beroende
på från vilket håll den betraktas.

Kvartersstruktur

Bebyggelsestruktur

Byggnader
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Gatumiljö

Vattugränd
Enhetlig miljö med bevarade äldre bebyggelse med fasadliv i tomtgräns.

Järnvägsgatan/Vattugränd
Malplacerad kioskbyggnad i avvikande
kulör dominerar hörnet och förstärker
känslan av ett ofullbordat och splittrat
kvarter.

Vattugränd/Hospitalsgatan
Kvartershörn med bevarad äldre småskalig bebyggelse.

”Ett ofullbordat k var ter med brok ig k araktär ”
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Järnvägsgatan
Splittrad, från tomtgränsen indragen
bebyggelse med baksidekaraktär mot
vägen.
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Hospitalsgatan /Järnvägsgatan
Gavelparti med influenser från tjugotalsklassicistiska byggnader på andra sidan gatan.
Fasaden utgör del av den platsbildning
som bildas i korsningen där fem lokalgator
mötes.
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Hospitalsgatan
Sammanhängande byggnadskroppar
med fasadliv i tomtgräns bidrar till att
skapa ett tydligt definierat gaturum med
stadsmässig karaktär.
12

Fastighetsindelning och byggnader

1900-1910-tal
Äldre troligtvis ditflyttad bostadshus
1960-tal
1970-tal

Västertull 2

Västertull 1

Huvudbyggnaderna på respektive fastighet uppfördes
under tidigt 1900-tal och har sedan successivt byggts till
och ihop till dagens sammanbyggda, komplexa struktur.
Mot Vattugränd ligger ett mindre bostadshus med äldre
karaktär, troligtvis ditflyttad, oklart när.
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Väster tull 1
Byggnad 1

1

F.d församlingshem, uppfört 1906 och
kraftigt om- och tillbyggt med en helt ny
skepnad •under 1960-talet.
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Fd församlingshemmets utveckling över tid
Nybyggnadsritningar 1906

1906

Det ursprungliga församlingshuset var utformad som en större villa i två plan med
källare. Själva församlingslokalerna låg en trappa upp och innehöll enligt ritningarna
samlingssal, vestibul och tambur. På detta plan fanns också två små lägenheter om 1
rum och kök. På bottenvåningen låg en stor ståndsmässig våning med salong, matsal,
herrum, säng-, barn- och jungrukammare + serveringsrum, hall och tambur (totalt 8
rum och kök). Här bodde gissningsvis domprosten eller annan högt uppsatt person i
domkyrkoförvaltningen. De två smålägenheterna en trappa upp nyttjades sannolikt av
tjänstefolk/vaktmästare. Arkitekt var Magnus Dahlander, stadsarkitekt Örebro.

Syftet med församlingshemmet var att skapa förutsättningar för ett levande ”vardagligt”
församlingsliv. Det var inte i första hand ett religiös samlingsforum utan mer ett vardagsrum
för församlingen. Det kan ses som ett sätt att möta konkurrensen från frikyrkorna, som vid
den här tidpunkten vuxit fram som ett alternativ till statskyrkan och där församlingslivet ofta
byggde på ett aktivt deltagande, dels som ett sätt att möta en generell samhällstrend med ett
växande behov av samlingslokaler för olika studiecirklar, hobbygrupper, föreläsningar, söndagsskolor mm. Enligt uppgift från Sörmlands länsmuseum inhystes ”rätt snart” expedition,
bibliotek och vaktmästarbostad på nedre våningen.
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I bygglovsarkivet saknas uppgifter om när bottenvåningen byggdes om, men på handlingar
från 1940-talet är dåtida rumsanvändning definierad. Den fd salongen har blivit sammanträdesrum, i matsalen finns pastorsexpedition, sängkammaren har blivit domprostens rum och i
det fd herrummet huserar nu barnavårdsnämnden (se ritning t v). Av den ståtliga bostadsvåningen finns nu endast en mindre lägenhet om två rum och kök kvar, sannolikt nyttjad som
vaktmästarbostad.

Planlösning 1940

I början på 1960-talet genomfördes en omfattande om- och tillbyggnad av församlingshemmet vilket totalt förändrade byggnadens utseende och karaktär: huset byggdes till och därmed
samman med intilliggande fastighet, byggnadshöjden minskade, huset fick ett helt nytt tak
med en helt ny takform, tidigare trapphustorn och takutbyggnader revs, fönsteröppningarna
förstorades, nya fönster togs upp och fasaden gavs ett helt nytt uttryck (se ritningar s 13). I
praktiken innebar detta att det ursprungliga församlingshemmet med avseende på exteriören
i princip helt utraderades. Interiört bibehölls den ursprungliga planlösningen på bottenvåningen och i tillbyggnaden skapades ytterligare en bostadslägenhet (se ritning nederst t v). På
ovanvåningen tillskapades ytterligare samlingslokaler, dels genom sammanslagning av rum i
den ursprungliga byggnaden, dels genom uppförandet av nya samlingsrum i tillbyggnaden (se
ritning nederst t v).
Sedan ombyggnaden har inga större exteriöra förändringar gjorts. Dagens byggnad är därför
i princip densamma som vid början av 60-talet. Idag är det kommunen som äger fastigheten
och fram till nyligen har byggnaden fungarat som förskola. Församlingshemmet, som vid förra
sekelskiftet fyllde en viktig social och strategisk funktion, hade vid slutet av 1900-talet tjänat ut
sin roll som vardagsrum för församlingen.

Planlösning vån 2 1959

Planlösning bottenvåning 1959
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Nybyggnadsritningar 1906

1906

Ombyggnadsritningar 1961

Tillbyggnad
Tillbyggnad

Foto 2012

Tillbyggnad
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Tillbyggnad

Väster tull 2
Byggnad 2-4

5
3 4
2

Småskaligt bostads-och butikshus uppfört
1914 i avskalad jugendstil. Tillbyggt med en
”flygel” mot gården och sammanbyggt med
intillliggande träbostadshus.
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Bebyggelsen utveckling över tid
Byggnad 2
Nybyggnadsritningar 1914

Ändring 1939

Byggnad 3
Tillbyggnad 1965

Byggnad 4

Byggnad 5

Bygglovshandlingar saknas

Nybyggnad gatukök 1970
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Kulturhistoriska utgångspunkter

Kultur histor isk a utgångspunkter
Ur ett kulturhistoriskt perspektiv betraktas (alla) bebyggelsemiljöer som källa till kunskap om den period i samhällsutvecklingen under vilka de uppfördes. De ses som en materialisering av rådande ekonomiska, institutionella, kulturella
och sociala villkor/förutsättningar och anses därmed kunna
förmedla information om det förflutna. Utifrån ett sådant
perspektiv har även förändringar i form av om-, till- och
nybyggnader en informationsbärande funktion, eftersom
de genomförs för att möta nya behov och därmed speglar
förändrade samhällsvillkor och synsätt. Medan en oförändrad
bebyggelsemiljö kan förmedla information om en specifik
period om det förflutna kan en förändrad miljö förmedla information om flera eller andra skeden i samhällsutvecklingen.

Uttryck för riksintresset:

Storgatan/Hospitalsgatan/Trädgårdsgatan

Den dominerande domkyrkan och övrig, i huvudsak medeltida bebyggelse förknippad med stiftsstaden. Gatunätet som
till stor del bevarar en oregelbunden medeltida karaktär delvis
reglerad på 1640-talet och efter 1871-års brand. Rutnätssystem i olika riktningar, gator i sneda vinklar och en stjärnplats.
Trähusbebyggelse från 1600-, 1700- och 1800-talen, bestående
av såväl småstugor som stora stadsgårdar. Från tiden kring
sekelskiftet 1900 mer storskalig stenbebyggelse. Det för
1900-talets början karakteristiska villaområdet Storgärdet.
Regementsområde från 1921.
(Citat ur Riksantikvarieämbetets beskrivning www.raa.se)

Vilka miljöer som anses kulturhistoriskt värdefulla beror
på vilken kunskap miljön anses kunna förmedla. Detta
beror i sin tur på när bebyggelsen har uppförts, hur den har
förändrats över tid och i vilken utsträckning befintlig bebyggelsestruktur kan förmedla information om det förflutna.
Vissa miljöer anses intressanta ur ett nationellt perspektiv och
utgör s.k. riksintressen för kulturmiljövården i enlighet med
Miljöbalkens regler, andra anses intressanta ur ett lokalt perspektiv och utgör särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
i enlighet med Plan- och bygglagens regler.

Kv Västertull funktion som del av riksintresset

Värden och kännetecken
- Gatunätet och bebyggelsen visar staden Strängnäs framväxt
från medeltid och framåt.
- Stora Torget är medeltida platsbildning.
- Området präglas av stadsplanen från 1871-75, betingad av
en brand 1871, samt av det sena 1800-talets önskan om en
värdig stadsbebyggelse.
- I stora delar en representativ stenstad med smala innerstadsgator, mindre platsbildningar, harmoniska variationer och
återhållsam grönska.
- Flera historiskt viktiga byggnader i området, såsom Tingshuset (Lagmannen 3), Rådhuset och Lovisinska huset
(Bodarna 3).
- Tilltalande och estetiskt sammanhållen miljö.

Riksintresse
När det gäller kv Västertull så ligger kvarteret inom riksintresset Strängnäs stad. I Riksantikvarieämbetets riksintressebeskrivning anges följande motiv och uttryck:
Motivering:
Lärdoms- och stiftsstad med unikt sammansatt planmönster
där utvecklingen kan följas från medeltid över 1600-talets
reglering till utvidgningar kring sekelskiftet 1900, då också
funktionen av regementsstad tillkom.

Med avseende på kv Västertulls roll i sammanhanget utgörs
kärnvärdena av följande aspekter av riksintressebeskrivningen:
- Gatunätet som till stor del bevarar en oregelbunden medeltida karaktär, delvis reglerad på 1640-talet och efter 1871-års
brand.
- Trähusbebyggelse från 1600-, 1700- och 1800-talen.
- Rutnätssystem i olika riktningar, gator i sneda vinklar och
en stjärnplats.
Utifrån ett riksintresseperspektiv är det, enligt vår bedömning, dessa aspekter som är intressanta och som ska beaktas
och skyddas mot betydande negativ påverkan.

Hospitalsgatan - Utgångspunkter
Enhetlig och ambitiös stenstadsarkitektur från främst 18701920, med för staden representativa byggnader i nätt skala.
Tidstypiska med putsfasader i milda dämpade kulörer och
med enkla putsdetaljer. Främst 2 ½ plan under tegelklädda
sadel- och mansardtak. Även falsade plåttak och tegelfasader
förekommer. Hus sammanbyggda i gatuliv. Komplementbyggnader på gårdarna ofta i trä. Proportionerliga byggnadsvolymer individuellt utformade inom stenstadens ramar. Små
butiker i bottenplan, bostäder därovan. Lövträden i Ugglans
park inramar gatan.

Stadsbyggnads- och kulturmiljöprogram

Hospitalsgatan - Resurs/Möjlighet samt framtida utveckling

Kommunen har nyligen tagit fram ett stadsbyggnads- och
kulturmiljöprogram som ska fungera som underlag för planeringen. För den här aktuella miljön gäller följande riktlinjer:

Välgestaltad och omväxlande stadsmiljö med inbjudande arkitektur från decennierna runt år 1900. Representativitet och
angenäm skala skapar en attraktiv stadsmiljö. Hospitalsgatan
erbjuder en välbevarad, enhetlig miljö från sekelskiftet 1900.
Ugglans park utgör en grön samlingsplats mitt i stadskärnan.

Strängnäs stad - Övergripande riktlinjer
- Bevara olika tiders representativa stadsbyggnadsideal inom
stadsbebyggelsen.
- Bevara karaktärsskapande byggnaders dominans i stadens
bebyggelse och silhuett. Till dessa byggnader hör domkyrkan, kvarnen och ekotemplet.
- Bevara kulturhistoriskt viktiga gatu- och kvartersstrukturer
i staden.
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Hospitalsgatan – Struktur
- Nuvarande gatunät, tomtstorlekar, byggnaders placering i
gatuliv och husvolymer bibehålls.

K ä rnvä rd e n - s a m m a nf at t n ing
Kv Västertull som en del av riksintresset - kärnvärden enligt riksantikvarieämbetet
•
•
•

Gatunätet som till stor del bevarar en oregelbunden medeltida karaktär, delvis reglerad
på 1640-talet och efter 1871-års brand.
Trähusbebyggelse från 1600-, 1700- och 1800-talen.
Rutnätssystem i olika riktningar, gator i sneda vinklar och en stjärnplats.

Gatunät och kvartersstruktur

Bebyggelsestruktur
Gatunät och kvartersindelning
präglas av mötet mellan den medeltida stadens oregelbundna karaktär
och det sena 1800-talets rutnätsbaserade stadsplaneideal. Resultatet
är en mångfacetterad stadsstruktur
med oregelbundna kvartersformer
och varitationsrikt gatunät.

Kv Västertull som en del av stadsmiljön
Karaktärsskapande kvaliteter
•
•
•
•
•
•

Småskalig fastighetsindelning
Kringbyggda (men inte helt slutna) kvarter
Småskalig och variationsrik bebyggelse
Individuellt utformade byggnader
Varierad höjd, skala och gestaltning
Variationsrik blandning av fasadmaterial, takformer, tak
material och fönstertyper

Småskalig stadsmässig struktur med
kringbyggda (men inte helt slutna)
kvarter, fristående institutionsbyggnader och stadsparker.

Kv Västertull som en del av Hospitalsgatan - kommunens riktlinjer
•

•

Välgestaltad och omväxlande stadsmiljö med inbjudande arkitektur från decennierna
runt år 1900. Representativitet och angenäm skala skapar en attraktiv stadsmiljö. Hospitalsgatan erbjuder en välbevarad, enhetlig miljö från sekelskiftet 1900. Ugglans park
utgör en grön samlingsplats mitt i stadskärnan.
Nuvarande gatunät, tomtstorlekar, byggnaders placering i gatuliv och husvolymer
bibehålls.

Enhetlig stenstadsarkitektur från 1870-1920

Byggnader längs med Hospitalsgatan som ingår i en välbevarad
enhetlig miljö från decennierna
kring sekelskiftet 1900.
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Välbevarade byggnader från sekelskiftet 1900
Byggnader inom kvarteret som
utgör en viktig del i Hospitalsgatans enhetliga miljö från
sekelskiftet 1900 och som
är särskilt kulturhistoriskt
värdefull. Övrig bebyggelse har
tillkommit senare alternativt
genomgått stora förändringar
och har en sekundär kulturhistorisk funktion.

Kulturhistorisk diskussion

Föreslagen bevara nde och ut veck ling av k var teret
Föreslagen utveckling
Föreslagen utveckling av området innebär att gatuköket, en
tillbyggnad mot gården samt fd församlingshuset rivs medan
de två äldre byggnaderna mot parken bevaras. Syftet är möjliggöra uppförande av nya bostäder inom kvarteret.
I planerad utveckling föreslås således att det fd församlingshuset ska rivas. Byggnaden bedöms inte kunna anpassas till ny
permanent användning till rimlig kostnad. Byggnaden omfattas av en detaljplan från 2002. Syftet med planen var att möjliggöra förändrad användning av församlingshemmet genom att
tillåta bostäder, kontor och handel. Planen medger påbyggnad
och inredning av vind. I samband med planen försågs byggnaden med skyddsbestämmelsen q som reglerar att ändring av
byggnaden inte får förvanska dess karaktär eller anpassning till
omgivningen.
Frågan är därför hur föreslagen rivning och planerad utveckling påverkar de värden som kvarteret och stadsmiljön
representerar och om en sådan utveckling går att förena med
kulturvärdena på platsen.
Rivning av församlingshemmet
Byggnaden uppfördes 1906-och fick sin nuvarande utformning i samband med en omfattande om- och tillbyggnad i
början av 1960-talet. Församlingshemmet är därför en väldigt
svårläst byggnad och frågan är vilket kulturhistoriskt värde den
egentligen representerar. Stadsmiljömässigt ingår byggnaden i
Hospitalsgatans välgestaltade och omväxlande stadsmiljö, men
den är inte en del av den välbevarade och enhetliga miljön
från sekelskiftet 1900. I och med den om- och tillbyggnad som
genomfördes under 1960-talet raderades den ursprungliga
byggnadens arkitektoniska uttryck. Med utgångspunkt från
de värden som lyfts fram i riksintresset och stadsbyggnads/
kulturmiljöprogrammet representerar inte byggnaden, så som
den ser ut idag, något kärnvärde inom miljön. En rivning av
byggnaden bedöms därför inte medföra någon skada på kulturmiljön:
•
•
•

Utveckling av ny bebyggelse inom kvarteret
Stadsmiljö inom vilken kv Västertull ingår präglas av en
småskalig och variationsrik bebyggelse med indviduellt
utformade byggnader från olika perioder och med varierad höjd, skala och gestaltning. Att tillföra ett samtida
tidslager inom kvarteret är därför, enligt vår bedömning,
fullt möjlig att förena med platsens kulturhistoriska och
stadsmiljömässiga kvaliteter. Ur en stadsmiljömässig synvinkel är det positivt att den baksidekaraktär som idag präglar
kvarteret mot Järnvägsgatan utvecklas till en mer stadsmässig
struktur. Förutsättningen är att ny bebyggelse inordnar sig i
miljön på ett medvetet sätt och utgår från de kvaliteter som är
karakteristiska för området:
•
•
•
•
•
•

Småskalig fastighetsindelning
Kringbyggda (men inte helt slutna) kvarter
Småskalig och variationsrik bebyggelse
Individuellt utformade byggnader
Varierad höjd, skala och gestaltning
Variationsrik blandning av fasadmaterial, takformer, takmaterial och fönstertyper

En rivning av församlingshemmet är, ur kulturhistorisk synvinkel, relativt oproblematisk. Det är gestaltningen av den nya
arkitekturen som är den stora utmaningen.

Gatu- och kvartersstrukturen bevaras,
Den äldre träbyggnaden bevaras,
Stenbyggnaden från tidigt 1900-tal bevaras
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Det fd församlingshemmet har,
på grund av en kraftig om- och
tillbyggnad på 1960-talet, en
ovanlig och ganska brokig
karaktär.

