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GENERELLA UPPGIFTER 

Objekt 
Kv. Hotellet nr. 8 i Jönköping med omslutande gator; Västra Storgatan, Barnarpsgatan, Skolgatan 
och Trädgårdsgatan. 

Syfte 
Förundersökningen är avsedd som kulturhistoriskt värderingsunderlag för bl.a. pågående arbete 
med ny detaljplan, programarbete och planerad projektering för objektet. 
Undersökningen bygger på platsbesök samt arkivhandlingar. Mer detaljerad inventering av 
byggnaden är ej utförd. 

Fastighetsägare och beställare av förundersökningen 
Castellum. 

Undersöknings- och värderingsmetodik 
Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. RAÄ 2015. 

Denna antikvariska förundersökning 
Arkitekt SAR/MSA Tomas Carlin, arkitekterna Krook & Tjäder. KUL cert. C000229. 
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RELEVANT LAGSTIFTNING 

Plan- och bygglagen 
2 kap. 1 § 
…hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. 

2 kap 6 §. 
… ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till 
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan.
Vid planläggning och i andra ärenden …ska bebyggelseområdets särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen 
ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 

8 kap. 7 § 
Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kraven i 1 och 4 §§ anpassas och avsteg från kraven 
göras med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte samt med hänsyn till 
byggnadens förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning i 
detta kapitel. 
Avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 får dock göras endast om det med hänsyn till 
ändringens omfattning eller flyttningens syfte och byggnadens standard är uppenbart oskäligt att 
uppfylla kraven. 

8 kap 13§. 
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt får inte förvanskas. 

8 kap 14 §. 
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska 
egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens 
karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig 
synpunkt. 
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras. 
En anordning för ett syfte som avses i 8 kap 4 § första stycket 2-4, 6 eller 8, ska hållas i sådant 
skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335)  
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
6. energihushållning och värmeisolering,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,

8 kap 17 §. 
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden. 
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Kulturmiljölagen 
Byggnaden omfattas ej direkt av KML. 
Under mark kan dock finnas fasta fornlämningar, vilka då är skyddade. 

Riksintresse (Miljöbalken) 
Fastigheten tillhör ej de områden av riksintressen som utpekats av Riksantikvarieämbetet 2013. 
Generell motivering för närliggande utpekade områden: 
Residensstad belägen vid en strategisk kommunikationsknut, in i 1600-talet starkt befäst med 
hänsyn till anfallsrisken från Danmark. Administrativt centrum sedan 1600-talet med betydelse för 
stora delar av södra Sverige. Sällsynt kanalstadsplan från 1600-talets början samt 1800- och 1900-
talens industristad och ämbetsmannastad. 

Stadsplan 
Gällande stadsplan från 1962 redovisar fastigheten med beteckningarna ”HSV”, X, HVI samt 
”trekant 10°" och för innergård "romb 4,5”. För gård används cirkelrastrerad yta. 

- "HSV" innebär användning för Handelsändamål, sammanbyggda hus, högst 5 våningar. 

- "HSVI" innebär användning för Handelsändamål, sammanbyggda hus, högst 6 våningar. 

- "HSX" innebär användning för Handelsändamål, sammanbyggda hus, allmän 
gångtrafik. 

- "trekant 10°" takets lutningsvinkel i grader.

- "romb 4,5" Byggnadshöjd. 

- "cirkelraster" överbyggd gård och annan terrassbyggnad.

Översiktsplan (ÖP) 2002 
I översiktsplanens karta 1 från 2002 anges Västra Centrums markanvändning som 
tätortsbebyggelse samt delar av Munksjöns västra strand som utbyggnadsområde för bostäder. 
Karta 2 i ÖP 2002 som gäller allmänna intressen anger området som tätortsområde. 
Riksintresseområden i Västra centrum redovisas inom del 2, rekommendationer & kommundelar 
enligt följande. 
Jönköpings tätort är av riksintresse för kulturmiljövård. För övrig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
hänvisar ÖP:n till kommunens antagna Kulturminnesvårdsprogram från 1989. 

Bevarandeprogram 
Ett program togs fram i slutet av 1980-talet med beskrivning av bebyggelsens och stadsplanens 
framväxt på Väster med förslag på åtgärder för bevarande av de miljöer i stadsdelen som bedöms 
ha ett kulturhistoriskt och stadsbildsmässigt värde. 
Detta program har 2007 utvecklats i två rapporter: 
- Västra centrum. Inventering och värdering och
- Allmän bebyggelsehistoria 1950 - 2000.
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Stadsplan 1962 

Västra centrum. Inventering och värdering, Stadsbyggnadskontoret 
Utdrag från del om Kv. Hotellet nr.8: 

Byggnaden utgör ett kvartersomfattande komplex i sex våningar inkluderat den indragna 
takvåningen. 

Byggnadskomplexet uttrycker en mycket tidsenlig modernism med den kvartersomfattande skalan, 
horisontell strävan i byggnadskropparna, plana tak, skarpt skurna fasader, sparsmakade fasader i 
betongelement med öppen ballast, fönsterplacering med horisontell strävan, fönsterbröstningar i 
form av färgade glaspartier, ädelträbågar, materialen betong och koppar, loggian med 
betongpelare, skärmtaket mm. 

Byggnaden är av samhällshistoriskt intresse därför att den på ett mycket tydligt sätt berättar om 
1960-talets stadsomvandlingar i dess centrala delar. 
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HISTORIK och ARKIVRITNINGAR 

Jönköping 

Spår av medeltid och 1600-talets stadsbild 
Inom aktuellt område låg det medeltida Jönköping som anlades i början av 1200-talet. Dess 
stadsbebyggelse växte fram kring en viktig vägkorsning, där vägarna från det inre Småland och de 
danska landskapen möttes. Jönköping blev ett handelscentrum. 
En medeltida borganläggning omtalas 1278, Castrum Junakøpung och ett kloster väster om 
Munksjön byggdes om till slott efter reformationen och blev sedermera centrum för Jönköpings län. 
Ett danskt försök till belägring av staden 1612 fick till följd att svenskarna brände ner staden och 
den medeltida stadsbildningen fick därmed sitt slut. 

Västra Centrum har till stor del vuxit fram under industrisamhället och postindustriella tiden med en 
hel del förändringar jämfört med 1600-talet. 
Mindre äldre delar finns dock bibehållna, exempelvis Västra Storgatans sträckning från Talavid i 
områdets Västra del in till Trädgårdsgatan. 1800-talets nya sträckning av Storgatan gav en 
kilformad parkyta, vilken idag delvis utgörs av en busshållplats. 
Barnarpsgatan har kvar sin sträckning i nord-sydlig riktning sedan 1600- talet, då kronan 
tvångsinlöste tomter väster om slottet för att av försvarsstrategiska skäl åstadkomma ett friområde 
framför befästningsverket. Gatan blev huvudinfarten från söder och huvudaxeln för den bebyggelse 
som kom att växa fram i området. 

Del av karta upprättad 1625 av Heinrich Thomé. Nuvarande Västra centrum till vänster. 
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Den tidiga förstadsbebyggelsen 
Den västra delen av staden började åter bebyggas under 1800-talets första hälft. 
1818 drogs landsvägen som senare blev Storgatan. Utmed denna byggdes stadsgårdar med 2 
våningshus mot gatan och småhus byggdes på Förborgen. 
1835 brann det i området och elva större gårdar samt lador och magasin förstördes, vilket gav 
anledning till tomtreglering av området. 
1836 planlades tre långgator väster om slottet, Kyrkogatan, Barnarpsgatan och Trädgårdsgatan. 
Dessa långgator skars av öst-västliga tvärgator med Stora Förborgsgatan (Västra Storgatan) längst 
i norr. 
De kvarter som skapades förblev oförändrade i de stora utvidgningsplanerna från 1854 och 1864. 
Den första reglerade utbyggnaden tillkom utmed Barnarpsgatan och dessa tomter var mindre och 
inte lika regelbundet avgränsade som de senare tillkomna i området. 

En betydande förutsättning för byggnationen i området var byggnadsstadgan som tillkom 1837 och 
omarbetades 1848. Stadgan berörde brandsäkerhetskrav, men även estetiska hänsyn: 
”…långsidor och gaflar, som äro synliga åt torg och gator, skola gifvas prydligt utseende, hvadan 
fönster, dörrar, trappor och skorstenar böra ordentligt och symmetriskt anbringas; hus, plank och 
staket skola så målas att de icke åstadkomma vanprydnad…” 

Fästningsområdet – Kronan och staden 
1843 upplät Kungl Maj:t en del av Förborgen, som började bli ett hinder för stadens utveckling, till 
parkområde (Hamnparken). Bebyggelsen utmed Barnarpsgatan växte fram i skuggan av fästningen. 
Staden kunde dock använda några mindre delar av befästningen för stenbrytning till hamnbygget 
under 1830-talet.  

Efter en stor brand 1854 startades ett arbete med tomtreglering, bl. a. fästningsområdet. Härvid 
anhöll staden om ett överlämnande av området. Överlämningen av fästningsområdet startade i 
slutet av 1850- talet och pågick under ett decennium. 

Tomtregleringen innebar inte enbart att de nerbrända delarna skulle återuppbyggas enligt rätvinkligt 
rutnätsmönster, utan hela staden ritades med rätvinkliga kvarter och raka och breda gator. 
För att denna plan skulle genomföras krävdes ytterligare en omfattande brand i staden. En sådan 
brand kom aldrig till stånd och följaktligen inte heller rutnätsstaden. 

Stadsplanen från 1854 fick däremot stor betydelse som utvidgningsplan, för tillkomsten av förstaden 
väster om Munksjön, delvis på platsen där Fornjönköping tidigare var belägen. Tjugo nya rätvinkliga 
kvarter tillkom i stadens nya västra del. 
En viktig del i utvecklingen av stadsdelen var att stora förändringar skedde inom fästningsområdet. 
1864 fastställdes stadsplanen för den västra stadsdelen. Planen innehöll ytterligare drygt 20 
kvartersområden och området sträckte sig mellan Trädgårdsgatan och Kapellgatan i väster och 
Oxtorgsgatan och Lasarettsgatan i söder. Trädgårdsgatan och Oxtorgsgatan hade hittills utgjort 
stadsgränsen. Denna plan var enligt rutnätsmönster och innebar rätvinkliga kvarter som i sin tur 
delades in i 4-6 regelbundna tomter. 
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Stadskarta över Jönköping från 1854-55 av Gustaf Ljunggren. 
Förstaden började utvecklas åt väster inom det tidigare medeltida stadsområdet. 

Byggnationen i de nybildade kvarteren tog inte fart förrän efter 1874 års byggnadslagstiftning, 
Byggnadsstadga för Rikets städer, som styrde utformningen av den kommande bebyggelsen i 
landets stadssamhällen med inriktning på brandfrågor. 
”Stadsplan bör så uppgöras, att den på en gång motsvarar rörelsens 
behof av utrymme och beqvämlighet, sundhetens fordran på 
ljus och frisk luft, önskligheten af största möjliga trygghet mot 
mer utbredda eldsolyckor samt skönhetssinnets anspråk på fritt 
utrymme, omvexling och prydlighet” 

Planerna under 1800-talets senare hälft genomfördes traditionellt av ingenjörer och lantmätare. 
Uppgiften bestod snarare av att staka ut tomter än att 
konstnärligt gestalta staden. 
1877 års stadsplan var i stort oförändrad till 1910-talet 
och tjänade därmed som rättesnöre för 
nybyggnationen i Västra centrum under ca 35 
händelserika år. 

1877 års utbyggnadsplan 

Svart fastställd 1854 
Prickad fastställd1862 
Grå fastställd 1864 
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1900-talets stadsomvandlingar 
Det var först i början av 1900-talet som stadsdelen började bli helt utbyggd och under årtiondena 
kring sekelskiftet skiftade byggnadsstilarna snabbare, med nyrenässans, jugend, nationalromantik 
och 20-tals klassicism m.fl. 1888 tillkom dessutom ett tillägg till stadens byggnadsordning, att 
tvåvåningshus skulle byggas av sten. 
1940 byggdes Västerhuset, Gambrinus 1, vilket var för sin tid ett stort komplex för verksamhet, 
butiker, kontor och bostäder och bildade skola för många liknande projekt i landet. 

Gambrinus 1. arkitekt E Bernhard, 1940 
(Kvarteret Hotellet nr 8 ligger granne i sydväst.) 

1947 - 49 utarbetades en generalplan. Planen angav en fördelning av industri, boende och 
anläggningar för allmänna ändamål. 
Planförfattarna antydde i slutet av 1940-talet att man var beredd på att Jönköping i framtiden skulle 
bli föremål för omvandlingar. Befolkningsprognosen förutsåg en kraftig befolkningsökning, en 
expanderande bilism och en ökande efterfrågan på varor och tjänster, det vill säga kommersiella 
aktiviteter. 
Generalplan 1950, parkeringsutredning 1962 och detaljhandelsutredning m fl, förutsatte en sanering 
av bebyggelsen i centrum. Bakgrunden till denna bedömning var den förmodade 
befolkningstillväxten och ett allmänt avståndstagande från äldre tiders bebyggelsestandard och låga 
exploateringsgrad. 
Dessa rivningar genomfördes till stor del under 1950- och 60-talet. Under 1970-talets inledning 
fanns det kvar 5 kvarter med bebyggelse enligt 1800-talsutförande. Även dessa fem kvarter kom 
under en tioårsperiod att rivas eller bebyggas med ny bebyggelse. 
Den äldre 1800-talsbebyggelsen ersattes med flervåningshus i betong och sten, vilka till stor del 
innehöll bank-, affärs-, restaurang, hotell och kontorslokaler. 
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Senare utveckling 
Mot slutet av 1980-talet ökade inflationen och det samlade kapitalet hos olika aktörer sökte 
investeringsobjekt. Investeringar i kommersiella byggnadsprojekt blev allt vanligare och byggandet 
ökade därmed. 
I Västra centrum finns denna utveckling t. ex. via kontorskomplexet i kv Härden 5 och Jordgubben 
1. Under början av 1990-talet sprack denna ”byggboom” och byggandet gick ner.
Trots detta byggdes några flerbostadshuskomplex i stadsdelen, t. ex. kv Hälsan 1 och Jeriko 5.
Mot slutet av 1990-talet kom bostadsbyggandet igång och då ofta i form av kategoribostäder, t. ex. 
exklusivare boende i attraktiva lägen, äldreboende eller ungdomsbostäder. 
Under senaste decennier har såväl infrastruktur för fordonstrafik som storskaliga köpcentra och 
konsumentvarukomplex utvecklats i områdena utanför centrala Jönköping 

Västra centrum idag 

Bebyggelsen är relativt varierande, men domineras av 4-5 våningsbyggnader med 
butiks/verksamhetslokaler i bottenplan. Många av hörnfastigheter har indragna hörn. 2-vånings 
trähus och 12-vånings punkthus utgör ytterligheterna. Bebyggelsens ålder är mycket varierande 
med exempel från sent 1700-tal till 2000-tal. 
Grönstrukturen i området utgörs huvudsakligen av sju parker inklusive Sofiakyrkans kyrkopark och 
Olof Palmes plats samt en kyrkogård. Även Vätterns södra strand och Munksjöns västra strand 
utgör även de gröna inslag i stadsdelen. Hamnparken, Rådhusparken och Braheparken i 
stadsdelens nordöstra del bildar ett stort sammanhängande parkstråk. Västra torget är stadsdelens 
enda torg och är ett mycket levande sådant med en marknad i stort varje lördag under hela året. 
Västra Centrum har blandade funktioner, exempelvis boende, handel, kontor, hotell, järnvägsstation 
och resecentrum, kyrklig verksamhet, skolor, sjukvård, restauranger/caféer, bio och annan 
verksamhet som teater, musik, hantverk etc. 
Befolkningen i området börjar närma sig 4000 invånare och den dominerande åldern bland dessa är 
mellan 19-34 år. År 2000 var det 6 590 stycken sysselsatta inom olika näringsgrenar i stadsdelen 
och de dominerande näringsgrenarna inom området var då offentlig förvaltning, finansiell 
verksamhet, företagstjänster tätt följt av handel och kommunikation samt personliga och kulturella 
tjänster. 

 Satellitfoto över Västra centrum 
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Kvarteret Hotellet nr 8 (tidigare Hagen) 
Kvarteret bildades genom sammanslagning av två, vilket fick till följd att delar av Västgötagatan 
lades igen. 
Kvarteret är ett exempel på 1960- och 70-talens storskaliga exploateringsmodell och bebyggdes 
med ett hotellkomplex innefattande kommersiella lokaler. 

Arkitekter var Reed Andersson - Arne Delborn Arkitektkontor vilka även arbetat med flera andra 
kvarter i Jönköping, se nästa sida. På kontoret arbetade även Evald Jonnergård och Lars Theander 

Bygglov erhölls 1962-63 på en för syftet anpassad detaljplan. 

Kv. Hotellet nr 8 från öst i juni 2020 
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Reed Andersson (1916 - 1966) var främst verksam i Jönköping och blev 1960 delägare i Reed 
Andersson - Arne Delborn Arkitektkontor men årtalet är osäkert då diskrepans finns med arbeten i 
deras namn före 1960. 
Reed dog vid endast 50 års ålder men kontoret arbetade vidare några år under samma namn. 

Arne Delborn (1923 - 2011) utbildade sig till arkitekt på Chalmers tekniska högskola. 
Han var länsarkitekt i Kalmar län till 1951 och drev därefter egen arkitektbyrå i Kalmar som 1966 
ombildades till ATRIO Arkitekter, efter Reed Anderssons död. 

Evald Jonnergård (1927 - ) utbildade sig till arkitekt på KTH. 
Han var anställd på Reed Andersson och Arne Delborn arkitekter SAR, senare Atrio arkitekter, i 
Kalmar från 1952-1963. Delägare i samma firma från 1959. 

Lars Ingemar Theander, (1924 - 2006) , avlade studentexamen i Kalmar 1944 och utexaminerades 
från Chalmers tekniska högskola 1950. 

Andra arbeten av Reed Andersson - Arne Delborn Arkitektkontor är bl.a. 
• Rödsle skola i Oskarshamn 1954 och 1958

• Sparbankshuset i Borgholm 1954

• Fågelfors kyrkogård i Kalmar, utvidgning 1956

• Funkaboskolan i Kalmar 1959

• Sälgen 22 på Bymarken; starkt modernistiskt präglad villa, 1959

• Hackspetten 7 i Jönköping; kontor, handel och bostäder, 1965

• Hoven 1 i Jönköping; kvartersomfattande komplex i sju våningar, 1968

• Gasellen 6 i Jönköping; kontor och handel komplex i fyra våningar, 1968

(bild saknas) (bild saknas) 
Reed Andersson Arne Delborn Evald Jonnergård Lars Theander 
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1962; ursprungligt bygglov för kvarteret Hotellet nr. 8 
Ritningar inför bygglovansökan framtogs med start rimligen flera år före ansökan, då underlaget var 
massivt och mycket detaljerat. 

Arkitekt var Reed Andersson-Arne Delborn Arkitektkontor AB med ritningar som tyvärr saknas i 
arkivet. 24 st. ritningar finns dock från 1967 med oklart syfte, troligen mindre fasad- och 
planjusteringar. Konstruktör var Byggnadstekniska byrån med över 200 ritningar. 
Värme och sanitet stod Hubert Andersson i Jönköping för och ventilation projekterades av Winquist 
& Björk i Göteborg. 

1962 inkommer även två tilläggsansökningar avseende en ”tunnelbyggnad” samt ”platsbildning med 
markbeläggning”, dock oklart exakt vad som avses. 

Några av arkitektritningarna 1967; östfasad, bottenplan och plan 2 trappor 
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Utdrag från Teknisk beskrivning upprättad av Reed Andersson: 
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1969; Roulettrum, restaurang och estrad 
Omdisponering med utökade och förändrade lösningar för Foajé och Restaurang på plan 2 tr. inkl. 
utbyggnad på innergård. 
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1974; ombyggnad av Restaurangdel 
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1978; ändring av Pub, Garderob m.m. entresolplan samt Kapprum plan 1 tr 
 

   
 
 
1979; gasolförråd på innergård 
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1984; tillbyggnad av Restaurang, påbyggnad av bastuavdelning, ombyggnad bef. 
Restaurang till Konferensvåning. Del av bottenvåning samt plan 1 tr 
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1985; tillbyggnad av Bastuavdelning, plan 4 och 5 
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1987; dispensansökan påbyggnad för hotellrum utöver Stadsplan mot Barnarpsgatan 
Förslaget innebar ett överskridande av tillåten byggnadshöjd med 4,5 meter. Efter utställning och 
inkomna yttranden skriver vice stadsarkitekten följande: (Ritningar på nästa sida) 
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1992; ny utrymningstrappa på kontorshusets norra fasad, klassade trapphusdörrar 
1992; tillbyggnad av fläktrum på yttertak, plan 6 tr 
 

   
 
 
1994; ombyggnad av hotellrum till studentlägenheter i plan 2 - 5 tr 
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1999; ändrad användning av studentlägenheter till hotell samt fasadförändring 
1999; nytt fläktrum, plan 8 
 

    
 
 
2006; permanent bygglov för tidigare tillfälligt, avseende tillbyggnad i gatuplan mot norr 
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2006; tillbyggnad av restaurang (nytt trapphus och nya fasadpartier) 
 

 
 
 
2014; stor uppgradering av VVS-system och brandskydd i samtliga lokaler 
 
 
I övrigt BL-ärenden avseende ändrad användning i gatulokaler, skyltning, mobilsändare m.m, 
68 BL-ärenden är registrerade på kvarteret från 1962 till 2018. 
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Huvudsakliga förändringar 
Redan 1969 påbörjades en serie förändringar och påbyggnader, anpassade till ursprungliga 
principer samt diskuterade och godkända genom bygglov vilka redovisats i föregående sidor. 
 
1984  Tillbyggnad av restaurang, 

påbyggnad av bastuavdelning, 
ombyggnad bef. restaurang till 
Konferensvåning. Del av 
bottenvåning samt plan 1 tr. 

 Detta innebar en ordentlig 
påbyggnad på innergården varvid 
trädgård utgick och lokalytan 
ökades rejält. 

 Byggnationen var ett avsteg från 
detaljplan men ansågs inte vara 
förvanskande. 

 
 
 
 
 
 
1985 Tillbyggnad av Bastuavdelning, 

plan 4 och 5. 
 Detta innebar en våningshöjning i 

västra delen av byggnad mot norr samt 
en Art Deco-inspirerad halvrund 
fasadpåbyggnad på västgaveln. 
Denna teatraliska påbyggnad kan först 
tas för att vara ursprunglig, men är 
således från 1985. 
 Byggnationen var ett avsteg från 
detaljplan men ansågs inte vara 
förvanskande. 
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1987 Dispensansökan påbyggnad för hotellrum utöver Stadsplan mot Barnarpsgatan. 
 Detta innebar påbyggnad med en våning utöver detaljplan men ansågs inte vara 

förvanskande. 
 

       
 
2006 Permanent bygglov för tidigare tillfälligt, avseende tillbyggnad i gatuplan mot V. Storgatan. 

Tillbyggnad av restaurang (nytt trapphus och nya fasadpartier) 
 Detta innebar att en stor del av den tidigare öppna och obrutna arkaden utmed Västra 

Storgatan fick en utbyggnad av lokalyta med nya fasader närmare gatan. Sträckningen 
utgörs ca en tredjedel i östra delen samt ett stycke runt hörn utmed Barnarpsgatan. 
Utbyggnaden sker utöver detaljplan men ansågs inte vara förvanskande. 

 

 
Fasadutbyggnader i tidigare öppen arkad 
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KULTURHISTORISKT VÄRDE (PBL 8 kap 13 §) 
 
Områdets värde 
Den äldre historik från 1600-tal till 1700-talets slut, som finns i Västra centrum, är unik men inte 
längre läsbar i den fysiska miljön. Detta är en följd av stadens expansion, anpassningar till dess 
befolkning, deras verksamheter och nya näringar med inte minst tändsticksfabriken som motor. 
 

Området är idag präglat av denna expansion som startade i mitten av 1800-talet. Till en början med 
träbebyggelse men efter bränder allt mer murade hus samt senare betong och stål. 
I området kan man idag tydligt se denna expansion i miljöer och byggnader som härrör från främst 
1900-talets början och framåt. 
Bebyggelsen är varierande, men domineras av 4-5 våningsbyggnader med butiks- och 
verksamhetslokaler i bottenplan. Arkitekturstilarna som representeras är för varje period 
övervägande väl genomarbetade, anpassade och gestaltade.  
 

Västra Centrum har blandade funktioner, exempelvis boende, handel, kontor, hotell, järnvägsstation 
och resecentrum, kyrklig verksamhet, skolor, sjukvård, restauranger/caféer, bio och annan 
verksamhet som teater, musik, hantverk etc. 
 

Inom området finns sex byggnadsminnen: Tändsticksmuseet, Länsresidenset, Gamla polishuset, 
Automobilpalatset, Sofia kyrka och Slottskapellet. 
 

Västra centrum är således ett mycket pedagogiskt exempel på en stadsdels utveckling från en 
handelsstad sprungen ur ett försvarsstrategiskt läge till industriell och senare kommersiell 
utveckling. I Västra centrum har denna utveckling skett med varsamhet mot äldre stadsplan och vid 
nybyggnader anpassning till denna. 
 

  
Korsningen Barnarpsgatan - Skolgatan Korsningen Barnarpsgatan - Västra Storgatan 
med vy norrut, kv Hotellet till vänster med vy norrut  
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Byggnader från 1910-tal och framåt med samverkande byggnadsvolymer i kvarteren 
 

  
Korsningen Skolgatan - Barnarpsgatan Korsningen Barnarpsgatan - Skolgatan 
med vy västerut, kv Hotellet till höger med vy söderut 
 

 
Korsningen Västra Storgatan - Barnarpsgatan med vy västerut, kv. Hotellet 8 till vänster 
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Byggnadernas värde 
 

Nedanstående citat från 1965 visar tydligt hur genomarbetad byggnaden och dess anpassning till 
kvarteret är. Det var ett tidstypiskt, och i detta fall ovanligt lyckat samarbete, mellan kommunen, 
arkitekterna och brukarna. 
 

I många städer kunde dessa "moderna" och kommersiellt inriktade omdaningar vara ganska 
pragmatiska och utan långsiktiga arkitektoniska värden. 
 

I kv. hotellet 8 uppfördes dock, enligt min mening, ett byggnadskomplex med bestående värden, 
tydlig arkitektonisk karaktär samt volymmässigt anpassad till äldre stadsplaneprinciper. 
 

Även inredning och ytskikt var noggrant genomtänkt med hållbara material samt våningsvis och 
funktionsvis sammanhållen kulörhållning. 
 
 
"...Stadsplanen tillåter fem våningar mot norr och öster, sex våningar form av ett punkthus i 
sydvästra hörnet samt överbyggd gård över resten av kvarteret. 
Uppbyggnaden är ej helt idealisk för hotelländamål, men bottnar i en önskan att ansluta till redan 
befintliga hushöjder. 
 

Bottenvåningen inrymmer butiker. För att erbjuda bilåkande parkeringsmöjligheter finns en öppen 
kundparkering med infart från söder. Från denna parkering kan de flesta butikerna nås genom 
särskilda entreer. 
För att skapa en gåvänlig miljö och för att kunna klara busshållplatser och korttidsparkering har 
gångbanorna mot norr och öster utformats som arkader. 
 

Våning 1 tr, hotelldelen, inrymmer huvudrestaurang, intim matsal och bar, festvåning med festsal 
och klubbrum. Här ligger också restaurangkök och personalmatsal. 
Däcket ovanför kundparkeringen har utformats som takträdgård. Hit har förlagts en 
sommarrestaurang, en konditoriservering med kiosk, musikestrad och dansbana. 
 

Våning 2 - 4 tr, hotelldelen, inrymmer gästrum. 
Våning 1 - 5 tr, kontorsdelen, innehåller kontor med korridorer kring en mörk kärna inrymmande 
arkiv, toaletter, kapprum m. m. 
 

Byggnaden är utförd med bärande stomme av betong. Fasadelement av prefabricerad betong. 
Fönster av teak. Butiksfasader av ammoniakrökt ek och isolerglas. 
Butikernas entredörrar av rostfritt stål. Golvbeläggning I arkader och i hotellets entrehall av ljus 
Ekebergsmarmor. Undertak av brännlackerad aluminiumplåt. 
 

Alla hotellrummen har heltäckande perlonbouclemattor, randmönstrade i två färger brunt och varje 
av de tre hotellvåningarna har enhetligt färg- och textilschema. 
 

Fåtöljerna och sofforna är t. ex. på 2 tr klädda i grått ylletyg, på 3 tr i rött ylletyg och på 4 tr i brunt 
ylletyg. Alla möbeltyger är av Svensk tillverkning och scotchgardbehandlade mot fläckar och smuts. 
 

Möbler, fast inredning, mattor och armatur i gästrumsvåningarna har specialritats liksom även 
största delen till reception, garderob, bodega, kvickbar, restauranglokaler och festvåning. 
 

Medarbetare på ritkontoret har varit inredningsarkitekter SIR Börge Lindau, Bo Lindekrantz, Lars 
Olson och Dan Sjödin. Textil medarbetare Maja Staaf..." 
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Beskrivning av värdebärande delar 
 

Byggnaden, som utgör hela kv. Hotellet nr. 8, är i huvudsak oförändrad och framförallt med 
bevarad huvudsaklig uppbyggnad och byggnadsmaterial. 
 

Taken är i övre delar plana medan den tillbyggda delen på innergården har ett låglutande sadeltak 
med mot Skolgatan en gavel med avrundad övre del, direkt övergående till takfallen.  
Påbyggnader i öster samt väst är indragna varför ursprunglig takhöjd är fullt läsbar. 
 

    
I huvudsak platta tak såväl ursprungligen Avvikande, men väl anpassat, är det gavelav- 
som vid senare påbyggnader rundade taket på gårdens påbyggnad 
 

Fasaden består av betongelement med elementskarvar tydligt redovisade med mörk mjukfog. 
Mönsterbilden är repetitiv och byggs upp med horisontella band i liv med fönsterpartier. 
De påbyggda våningarna har fasadbeklädnad av brunbelagd bandplåt. 
 

Bottenvåning har mot tre av gatorna en indragen arkad, vilken dock delvis förminskats mot Västra 
Storgatan och hörnet mot Barnarpsgatan genom utökning av lokalytor. 
Arkaden har kraftiga rektangulära betongpelare i framkant, ursprungligen utan bemålning. 
Väggpartier i arkaden är till vissa delar ursprungliga och tillverkade av ammoniakrökt ek. 
Entrédörrar och glaspartier varierar idag stort, till stor del utbytta mot varor av aluminium. Tidigare 
var de enligt artikeln från 1965 av rostfritt stål. 
 

     
Fasad mot Barnarpsgatan med ursprunglig fasad samt delvis ursprungliga väggpartier i arkaden  
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Fönster är linjerade såväl horisontellt som vertikalt och anpassade till bakomliggande funktioner. 
Typiskt för hotellrumsfönster är en vädringslucka i kopparjalusi. Variationer och väl inarbetade 
avvikelser förekommer vid t.ex. trapphus. 
Mot Västra Storgatan och Barnarpsgatan löper ett fönsterband i våning 2 med bröstningsfyllningar 
av mörkt grönt glas. 
 

    
Fasader mot Trädgårdsgatan, lägg märke till Fönstersättningar mot Västra Storgatan, även 
den sublima fönstervariationen i mitten. här finns en variation i rytm och placering. 
 
Markbehandling är konsekvent utförd med gatsten, och olika typer och kulörer av betongsten. 
Detta ger en bild av omsorg och hållbarhet med snegling bakåt i tiden. Ett värde väl värt att 
kontinuerligt vidmakthålla. 
 

Byggnadskomplexet utgör idag en kvartersomfattande byggnad med flera byggnadskroppar i upp 
till sex våningar inkluderat den indragna takvåningen. Byggnaden utgör en kvartersomfattande 
mycket tidsenlig och väl genomarbetad anläggning. 
Materialval och proportioner är osedvanligt väl genomarbetade med medvetet insmygna avvikelser, 
vilket var mindre vanligt men användes av de skickligaste arkitekterna. 
Särskilt arkaden utgör ett mycket typiskt grepp för tiden och i detta fall särskilt väl och varierat 
utformad. 
 

Värdet har dock delvis minskats genom uteblivet underhåll av plåtbeläggningar och snickerier, vilket 
kräver underhåll för att bibehålla de unika värden kvarteret omfattar. 
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Delvis bevarat glasparti med ekdetaljer Ursprungligt hotellrumsfönster 

 
 

  
Restaurangens skarpa ytterhörn i SO Hotellrum med originalfönster och golv, 
med originalfönster och radiatorer möjligen även originalfåtölj? 
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Sammanfattning kulturhistoriska värden, området 
 

• Särskilt värdefullt för Västra centrum är den stegvisa expansion och förnyelse av stadsdelens 
utveckling från en handelsstad sprungen ur ett försvarsstrategiskt läge till industriell och senare 
kommersiell utveckling. 
I Västra centrum har denna utveckling skett med varsamhet mot äldre stadsplan och vid 
nybyggnader anpassning till denna, vilket gör historiken läsbar för såväl stadsbor som besökare. 

• Värdefullt·är·den under 1900-talet tydliga samverkan mellan stadsbyggnadskontor och de ägare 
och byggare som utvecklat och vidmakthållit sina fastigheter. 

• Värdefullt·är·det enhetliga förhållandet mellan byggnadsvolymer·och kringliggande kvarter, även 
om ursprunglig kulturhistoriskt anpassade detaljplan·har överskridits·i·några·fall. 

• Värdefullt·är·också den enhetliga och såväl tekniskt som historiskt hållbara markbehandlingen 
utförd med gatsten, och olika typer och kulörer av betongsten. 

 
 
Sammanfattning kulturhistoriska värden, byggnad 
 

• Särskilt värdefullt är byggnadernas stegvisa förändringar under decennier, som en del i 
samhällsutvecklingen. I de flesta fall har detta skett med stor hänsyn till befintliga värde även om 
mindre lyckade förändringar också har skett. 

• Särskilt värdefullt är ursprungliga och, senare anpassade, materialval samt det arkitektoniska 
helhetsgreppet med genomarbetade detaljer, som visar de högsta kvalitéer som förekom under 
1960-talet. 

• Noterbart är också den tidstypiska inredningen och invändiga ytskikt som var -och är- del av 
byggnadens värde. 

 
 
 
 
 

 För en schematisk sammanställning enligt Riksantikvarieämbetets modell, se de sista två sidorna  
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KULTURHISTORISK KARAKTÄRISERING (PBL 8 kap 17§) 
 
Områdets karaktär 
Området karaktäriseras av den expansion som startade i mitten av 1800-talet, till en början med 
träbebyggelse, men efter bränder allt mer murade hus samt ännu senare betong och stål. 
 

Västra centrum präglas idag av den medvetet historiskt förankrade karaktär som byggts upp av ett i 
stort bevarat gatumönster samt enhetliga kvartersstorlekar och byggnadshöjder. 
Arkitekturstilarna som representeras är för varje period övervägande väl genomarbetade, 
anpassade och gestaltade. 
 

Västra centrum är således ett pedagogiskt exempel på en stadsdels utveckling med bevarande och 
anpassning till historisk karaktär, utan att för den skull förneka var tids egna arkitekturideal. 
 

    
 

 
I närområdet finns byggnader från tidigt 1900-tal fram till nutid, var och en med god verkshöjd; 

jugend, 20-talsklassicism, funktionalism, 80-talets tegelhus och 2000-talets kommersiella byggnader 
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Byggnadernas karaktär 
 

Byggnadskropparna utgör idag ett kvartersomfattande komplex i upp till sex våningar inkluderat 
den indragna takvåningen. Varierad byggnadshöjd mot respektive gata samt en innergård, numera 
påbyggd med ytterligare en lokalvåning, skapar en karaktär av storskalig men omväxlande 
kvartersvolym. 
 
Beskrivning av karaktäristiska värden 
 

Taken är mot taklister plana medan den påbyggda delen på innergården har ett låglutande 
sadeltak, med mot Skolgatan en gavel med avrundad övre del direkt övergående till takfallen. 
Påbyggnader av hotellbyggnaderna i öst respektive väst är indragna, vilket gör att ursprunglig 
byggnadshöjd är distinkt. 
 
Fasader, upp till taklist, består av prefabricerade vitgrå betongelement med elementskarvar tydligt 
redovisade med mörk fog. Mönsterbilden är repetitiv och byggs upp med horisontella band i liv med 
fönsterpartier. 
De senare påbyggda våningarna har fasadbeklädnad av brunbelagd stående bandplåt. 
Betongelementen är i relativt små format bildande en mönsterbild som anpassats till 
fönstersättningar och fönsterband. Härigenom finns såväl liggande, stående som kvadratiska 
element i fasaderna. 
 
Karaktäristiskt är den omsorg som lagts på en i princip enhetlig mönsterbild men där mindre 
avvikelser förekommer på ett sublimt sätt för en viss livlighet. 
Särskilt noterbart är de obehandlade betongelementen med grovsågat virke som form, vilka finns 
mellan fönsterbandspartierna och mellan dessa och arkaden. 
 
Även plan 2 i hotellbyggnaden med bröstningsfyllningar av mörkt grönt glas är en noterbar detalj 
som visar detaljeringsomsorg för gående på gatorna. 
Exempel på sublim variation som inte i förstone uppmärksammas. 
 

  

Tunn taklist på huvudbyggnaden med Innergården till höger med påbyggnadens av- 
indragen övre våning rundade sadeltak 
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Fasaduppbyggnad med brädform synlig i betongelement ovan arkaden 
samt fönsterband med grönt glas i undre luft 
 

 
 

 
Fasad mot Västra Storgatan överst, mot Skolgatan underst 

 
Karaktäristiskt är den omsorg som lagts på en i princip enhetlig mönsterbild men där mindre 

avvikelser förekommer på ett sublimt sätt för en viss livlighet. 
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Bottenvåning har mot tre av gatorna en indragen arkad, vilken dock delvis förminskats mot Västra 
Storgatan och hörnet mot Barnarpsgatan genom utökning av lokalytor. 
Arkaden har kraftiga rektangulära betongpelare i framkant, ursprungligen utan bemålning. 
Vägg- och glaspartier i arkaden är till stor del ursprungliga och tillverkade av ammoniakrökt ek. 
Entrédörrar varierar dock idag stort, många utbytta mot dörrar av aluminium. Tidigare var de 
sannolikt av ek, lika vägg- och glaspartier. 
Undertak i arkaden är av långsmala plåtkassetter vari infällda runda belysningsarmaturer monterats. 
Arkaden har genom sin förhållandevis låga höjd och tätt placerade pelare tillsammans med en 
varierad fasadbehandling en inbjudande och omväxlande karaktär. 
 

    
Arkaden med delvis bevarade väggpartier av ek (Barnarpsgatan samt hörn mot Skolgatan) 

 

     
Del av arkad som förminskats genom ökning av lokalyta samt pelare som målats vita. 

Undertaket av plåtkassetter är troligen ursprungligt. 
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Fönster är konsekvent placerade men anpassade till bakomliggande funktioner. Variationer och väl 
inarbetade avvikelser förekommer vid t.ex. trapphus. 
I våning 1 tr. finns mot Västra Storgatan och Barnarpsgatan ett nästan våningshögt fönsterband 
med bröstningsfyllningar i mörkt gröna glas. Typiskt för hotellrumsfönster är en vädringslucka. 
Fönster är tillverkade av teak med vädringsluckor i perforerad kopparplåt. De påbyggda våningarna 
har dock utsidor av bruneloxerad aluminium. 
Fönster och fönstersättningar är mycket genomarbetade och ger en distinkt karaktär åt fasaderna. 
 

      
 

   
 

     
Fönster förefaller vid första anblicken vara enhetligt och repetitivt placerade, men vid närmare 

betraktelse finns en mängd variationer och avsteg. 
Detta är ett svårt men i detta fall lyckat arkitekturgrepp som en del i helhetskaraktären. 
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Skicket på utvändiga material varierar, men generellt finns behov av underhåll för att inte minska 
de karaktäristiska värden som ursprungliga och senare valda material har. 
Även större och mindre förändringar bör hanteras med stor respekt för ursprungliga material och 
karaktär. 
 

Följande foton visar exempel på väl utförda förändringar men där anpassningen kunde ha drivits 
längre. Även exempel på ytor som är i behov av underhåll. 
 

 

   
Väggparti med igensättning till höger, diktmonterad automat i mitten samt ersatt entréparti till 

vänster mot slät ståldörr 
 

   
Specialparti med marmor och ek, ekposterna har stort behov av underhåll 
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Originalfönster av teak har övermålats med brun täckfärg, nya smygplåtar i avvikande kulör samt 

reklam på de typiska gröna glasfyllningarna 
 

   
Belagd bandplåt med stort behov av ommålning eller byte förekommer på hela komplexet 

 

   
Omfogning av betongelementskarvar Någon slags luftbehandlingsdon med oseriös och 
har utförts med odistinkt linjering slarvig montering  
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Inredning och invändiga ytskikt har förändrats och förnyats genom åren och det kan krävas en del 
undersökningar för att hitta vad som är original. 
 

Karaktäristiskt för originalinredningen var delvis för tiden nya material såsom perlonbouclemattor, 
scotchgardbehandlade tyger, svart läder samt diskar o.d. i oljad palisander, rökt ek och andra 
ädelträsorter. Golv var förutom mattor även ljus marmor och ekparkett. 
 

Den samlade karaktären har förändrats i många stycken, men det bör vara en strävan att 
vidareutveckla och om möjligt återskapa ursprunglig karaktär genom materialval, ytbehandlingar 
och möblering. 
Detta kan vara svårt eller omöjligt att reglera i detaljplan utan att byggnadsminnesförklara kvarteret, 
men kan ändå vara värt att påpeka. 
 

     
 Entréhall och hotellrum 1965 
 

 
Restaurangen 2020, karaktärsmässigt väl förvaltad 
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Sammanfattning kulturhistorisk karaktär, området 
 

• Särskilt karaktäristiskt för Västra Centrum är den vidmakthållna stadsplanens rutnät samt de 
individuella byggnadernas tydliga och genomarbetade karaktär från respektive tidsepok, tidigt 
1900-tal och framåt. De flesta arkitekturstilar finns representerade. 

• Karaktäristiskt är blandningen av bostäder, kommunal och statlig service samt stor- och 
småskalig handel och hotell. 

 
Sammanfattning kulturhistorisk karaktär, byggnad 
 

• Särskilt karaktäristiskt är den konsekvent genomarbetade volymuppbyggnaden i kvarteret 
vilken ger en såväl tydlig sammanbindande karaktär som en variation i detalj. 

• Särskilt karaktäristiskt är våningsuppbyggnaden med arkad i markplan, fönsterband i nästa 
plan samt rytmiskt och linjärt placerade fönster i övre våningar. 

• Särskilt karaktäristiskt är taklisten som anger en upplevd byggnadshöjd men där ytterligare en 
våning finns indragen. Detta gör att byggnadshöjden är distinkt. 

• Karaktäristiskt är materialvalen i fasad med ljusa betongelement med fönster och fönsterband i 
mörkbrunt, ursprungligen teak. Väggpartier och snickerier i gatuplan, dvs. arkaden, var i 
ammoniakrökt ek och finns delvis fortfarande kvar. 

• Noterbart för invändig utformning var materialvalen och specialritade möbler i ädelträ. En del av 
dessa finns kvar och är ett värdefullt karaktärsdrag. 

 
 

 För en schematisk sammanställning enligt Riksantikvarieämbetets modell, se de sista två sidorna  
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AMBITIONSNIVÅ 
 
Kv. Hotellet nr. 8 har främst ett stort värde genom sin genomarbetade arkitektur och väl anpassade 
förändringar trots avsteg från den ursprungliga stadsplanen. 
Komplexet har också ett värde genom sin anpassning till stadsdelen och dess utveckling sedan 
mitten av 1800-talet, där varje tidsepok har uppvisat väl genomarbetade byggnader. 
 

Primärt bedömer jag, med föregående historik, värdering och karaktärisering som bakgrund, att de 
värden som särskilt bör värnas är kvarterets synnerligen väl genomarbetade arkitektur, med 
initierad kunskap och anpassning till såväl rådande gestaltningsprinciper som närområdets historik, 
skala och höga byggnadskvalitét. 
Kvarteret har en mycket tidstypisk karaktär och höjer sig märkbart över liknande projekt i andra 
städer. Detta skall tillskrivas arkitekterna men rimligen även samarbetet med dåvarande 
stadsbyggnadskontor. 
De material som ursprungligen användes bör användas även i fortsättningen, men byte till annat 
material med samma karaktär behöver inte betyda en minskning av byggnadernas värde. 
 
Ambition bör vara att tillåta en fortsatt förändring av anläggningen till verksamheters behov, men 
med krav på anpassning och återhållsamhet vad gäller förändringar av de värdebärande karaktärer 
som tidigare beskrivits. 
 
 
FÖRSLAG TILL DETALJPLANEBESTÄMMELSER 
 
De särskilda värden och karaktärsdrag jag menar utgör rimlig ambitionsnivå kan sammanfattas i 
följande förslag till planbestämmelser, utan anspråk på korrekt formulering. 
 
• Detaljplan bör innehålla förbud mot rivning av de ursprungliga gatuhusen. 

• Detaljplan kan tillåta påbyggnader av gatuhus med två våningar jfr. med ursprunglig detaljplan. 

• Detaljplan bör innehålla krav på tydlig visuell markering av gatuhusens ursprungliga 
byggnadshöjder. 

• Detaljplan kan tillåta påbyggnad på innergård med en våning samt ovan detta ett punkthus med 
ej mer än fem våningar. 

• Detaljplanen bör innehålla bevarande av befintlig fönstersättning i fasad. 

• Detaljplanen bör innehålla restriktioner avseende inskränkningar i arkadens öppna yta. 

• Detaljplanen bör innehålla krav på anpassning av material och kulör vid förändringar i utvändiga 
ytskikt och fasad. 

• Detaljplanen bör innehålla krav på dokumentation av befintligt utförande före förändringar. 
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INFORMATIONSKÄLLOR 

Underlag och källor 

- Stadsplan fastställd 7 maj 1962.
- Artikel i Arkitektur nr. 4 1965.
- Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Axel Unnerbäck, Riksantikvarieämbetet 2002.
- Västra centrum. Inventering och värdering, Stadsbyggnadskontoret, odaterad. (enl. uppg. 2007)
- Allmän bebyggelsehistoria 1950 - 2000, Stadsbyggnadskontoret, odaterad. (enl. uppgift 2007)
- Reed Andersson, utdrag ur Jönköpings länsmuseums årsbok.
- Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. RAÄ 2015.
- Bygglovhandlingar 1942 - 2018.
- Boverkets kunskapsbank. 2020.

arkitekt SAR / MSA Tomas Carlin 
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SAMMANFATTNING KULTURHISTORISK VÄRDERING OCH KARAKTÄRISERING 
Nedan följer en schematisk sammanställning av värden och karaktärsdrag för Kv. Hotellet nr. 8, 
vilka har relevans enligt etablerat värderingssystem från Riksantikvarieämbetet och Boverket. 

Schemat är ofrånkomligen personligt präglad och kan, och bör, omvärderas när nya kunskaper eller 
uppfattningar etableras. 

Begrepp* Värdering** Amb.-
nivå*** 

Genomförande 

Dokumentvärde 
Placering i staden 
Samhällshistorik 

Västra centrum är ett pedagogiskt 
exempel på en stadsdels utveckling från 
en handelsstad sprungen ur ett 
försvarsstrategiskt läge till industriell och 
senare kommersiell utveckling. 

4 
Långtidsplan typ Översiktsplan 
bör väga in dessa värden. 

Byggnadshistorik 
Arkitekturhistorik 

Byggnaden och dess anpassning till 
kvarteret är mycket väl genomarbetad. 
Det är ett tidstypiskt, och i detta fall 
ovanligt lyckat samarbete, mellan 
kommunen, arkitekterna och brukarna. 

Ett byggnadskomplex med bestående 
värden, tydlig arkitektonisk karaktär samt 
volymmässigt anpassad till äldre 
stadsplaneprinciper. 

3 
Detaljplan bör innehålla förbud 
mot rivning av de ursprungliga 
gatuhusen. 

Detaljplan kan tillåta 
påbyggnader av gatuhus med 
två våningar jfr. med ursprunglig 
detaljplan. 

Detaljplan bör innehålla krav på 
tydlig visuell markering av 
ursprungliga byggnadshöjder. 

Detaljplan kan tillåta påbyggnad 
på innergård med en våning 
samt ovan detta ett punkthus 
med ej mer än fem våningar. 

Även inredning och ytskikt var noggrant 
genomtänkt med hållbara material samt 
våningsvis och funktionsvis sammanhållen 
kulörhållning. 

3 
Vid förändring av ursprungligt 
utförande bör dokumentation 
krävas. 

*,  **,  *** Förklaringar, se nästa sida. 
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Upplevelsevärde 
Kontinuitetsvärde 
Arkitektoniskt 
värde 

Stadsdelsutvecklingen har skett med 
varsamhet mot äldre stadsplan och vid 
nybyggnader anpassning till denna, vilket 
gör historiken läsbar för såväl stadsbor 
som besökare. 

3 
Detaljplan bör innehålla förbud 
mot rivning av de ursprungliga 
gatuhusen. 

Karaktäristiskt är den konsekvent 
genomarbetade volymuppbyggnaden i 
kvarteret genom våningsuppbyggnad med 
arkad i markplan, fönsterband i nästa plan 
samt rytmiskt placerade fönster i övre 
våningar. 

Särskilt karaktäristiskt är taklisten som 
anger en fiktiv byggnadshöjd med 
ytterligare en våning ordentligt indragen. 

3 Detaljplan kan tillåta 
påbyggnader av gatuhus med 
två våningar jfr. med ursprunglig 
detaljplan. 

Detaljplan bör innehålla krav på 
tydlig visuell markering av 
ursprungliga byggnadshöjder. 

Detaljplan kan tillåta påbyggnad 
på innergård med en våning 
samt ovan detta ett punkthus 
med ej mer än fem våningar. 
Detaljplanen bör innehålla 
bevarande av befintlig 
fönstersättning i fasad. 

Karaktäristiskt är materialvalen i fasad och 
snickerier 

3 Detaljplan bör innehålla 
restriktioner avseende 
inskränkningar i arkaden. 

Detaljplanen bör innehålla krav 
på anpassning av material och 
kulör vid förändringar i 
utvändiga ytskikt och fasad. 

* Begrepp (urval använda i etablerat värderingssystem)
Dokumentvärde (historiska egenskaper): 
Byggnadshistoriskt värde, Byggnadsteknik - historiskt värde, Patina, Arkitekturhistoriskt värde, 
Samhällshistoriskt värde, Socialhistoriskt värde, Personhistoriskt värde, Teknikhistoriskt värde 
Upplevelsevärde (estetiskt och socialt engagerande egenskaper) 
Arkitektoniskt värde, Konstnärligt värde, Patina, Miljöskapande värde, Identitetsvärde, 
Kontinuitetsvärde, Traditionsvärde, Symbolvärde 

** Värdering (urval använda i etablerat värderingssystem) 
Kvalitet, Autenticitet, äkthet, Pedagogiskt värde, tydlighet, Sällsynthet, Representativitet 
*** Ambitionsnivåer (använda i etablerat värderingssystem) 
1. Musealt bevarande, konservering, skydd som byggnadsminne.
2. Det kulturhistoriska värdet skall vara styrande. Lagskydd som byggnadsminne eller motsvarande;

hög ambitionsnivå i dokumentation och vård.
3. Det kulturhistoriska värdet skall ses som en positiv tillgång. Aktiva insatser för säkerställande och

adekvat vård förutsätts. Skyddsbestämmelser enligt Plan-och bygglagen eller motsvarande.
4. Inga särskilda krav utöver en konsekvent tillämpning av allmänna varsamhetsbestämmelser i

Plan och bygglagen och annan lagstiftning.
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ATT VÄRNA VID ÄNDRINGAR OCH UNDERHÅLL 

Arkadpelararna 

Arkadpelarna har alltid och har fortfarande en viktig roll i arkadens och byggnadernas gatukaraktär 
och miljö för gående och besökare. De formgjutna pelarna visar tydligt den relativt grovsågade 
formsponten och var troligen från början helt omålade. 

• En obehandlat yta eller tunn målning med betonggrå färg är
väsentligt att bibehålla och om möjligt återskapa så långt
som möjligt.

• Pelarna bör hållas fria från monterade sakvaror och skyltar,
och om så anses behövas med så små och kulöranpassade
metoder som möjligt.

Undertaken 
Undertaken är sannolikt till stora delar ursprungliga, gjorda av 
brännlackerade aluminiumkassetter. 
Även de på bilden visade infällda armaturerna är mycket 
typiska för tiden och återfinns exempelvis i byggnadsminnen 
från samma period. 

• Bevarande av dessa kassetter och varsam ersättning med
likvärdigt undertak hjälper till att hålla befintliga värden och
skapa en enhetlighet.

• Armmurer bör inte ändra karaktär men kan utan problem
bytas till mer energisnåla typer och med bredare, mjukare
ljusbild. Antalet bör inte överdrivas.
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Väggpartierna 

Några partier förefaller vara i originalutförande med ammoniakrökt ek vilket ger en vacker 
materialkontrast mot de ursprungliga fönster- och dörrpartierna i rostfritt stål. 
Idag är dock en del paneler bytta mot betsat och lackat barrträ med tydliga ilagningar och 
kompletteringar. I princip alla stålpartier är bytta mot eloxerad aluminium. 

• De träpartier som finns kvar bör värnas och underhållas, i synnerhet de av ek.
• Efter hand vid fasadförändringar bör inslag av ekpanel återinföras, gärna ammoniakrökt ek eller

annan värmebehandling med samma mörkhetseffekt.
• Metallpartier kan utföras i silvrig aluminium men ännu hellre i rostfritt stål, vilket ger möjlighet till

tidsenliga gångjärn. Hållfasthet och livslängd bör också bli betydligt längre än för aluminium.
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• Underhåll av oljad eller lackat trä utomhus är inte enkelt. Det är troligt, men inte säkerställt ,att
ursprungliga träpaneler oljades regelbundet för att inte få skiktbildande ytbehandling. Ofta valde
man till slut olika lacker istället, kanske t.o.m. tvåkomponentslacker, med löfte om längre
livslängder. Dock kryper fukt så småningom in och bildar spjälkningar och missfärgningar.

• En borttagning av befintliga skiktbildande behandlingar rekommenderas varefter återgång till
oljning. Ev. kan grånat trä mörkas med pigment men detta är vanskligt och min bedömning är att
åldrandet inte behöver skämma.

Dörr som i princip passar in men som Dörr som i princip passar in men som med 
med fördel kunde vara helt i ek. fördel kunde varit i ek istället för regnskogsträ 
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Fönstren 

Ursprungliga fönster av teak har efter hand målats med brun täckfärg. Liksom fasadpaneler har 
fönster troligen varit oljade men underhållet tagit tid och pengar varför man övergått till målning. 

• Fönsterbleck och sidoraster av koppar är typiska och bör värnas och vid behov bytas till lika
befintligt, kanske med artificiell ärgning.

• Det är knappast rimligt att återgå till oljning av fönster då de grånat och innebär ett kostsamt
underhåll. En fortsatt täckmålning bör vara den bästa metoden men vid första ommålningen en
rengöringsgrad 1, följt av målning med penetrerande grundolja, ej skinnbildande, varefter målas
med alkydoljeemulsion. (Gärna linoljefärg som är något billigare vid underhåll men som måste
ske med tätare intervall)

• Kulör kan med fördel vara något ljusare och något mer röd, men måste prövas fram.

• Nyare fönster och nyare smyginklädnader är noggrant och bra utförda men en gemensam kulör,
lika målade fönster i övrigt enligt ovan, skulle lyfta karaktären.

• Fönsterbanden med grönt glas i bröstningarna har ett stort karaktärsvärde och bör bevaras och
vid behov ersättas med lika befintligt. Detta gäller även de mörkgrå plåtarna mellan varje fönster.
Reklam på det gröna glaset är inte till fördel för det arkitektoniska värdet.
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Betongelementen 
Byggnadernas fasadelement av betong och gjutna betongdelar är en viktig del i komplexets värde 
och karaktär. Här finns primärt fasadelementen med mjukfogsskarbar, fasadbalkar med gjutavtryck 
från grovt sågade formbrädor samt pelare med samma gjutteknik. 
Generellt är de usrprungligen obehandlade och har därmed varit betonggrå, en något gultonad 
mellangrå kulör. 

• Fasader bör generellt rengöras med intervall styrda av väderstreck och därmed grad av
nedsmutsning. Rinningar och smutsslöjor ser osnyggt ut och är självklart till men för den rena
strikta elementuppbyggnaden.

• Mjukfogning bör vid nästa underhåll ges skarpare linjering och enhetlig kulör, förslagsvis mellan
de idag svarta respektive ljust grå.
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• Mot söder finns många exempel på synlig betong, vilka på ett bra sätt målats i grå kulör. Under
hand bör en ännu större samstämmighet av alla betongelement eftersträvas med gemensam
utprovad kulör.

• Fasaduppbyggnad mellan arkadvåningen och våningen därovan har band av betongelement som
bör hållas rena från sakvaror och tekniska installationer, och om så är nödvändigt med anpassad
utformning och kulör.
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UTLÅTANDE ÖVER PROJEKTSKISSER FÖR OM- OCH PÅBYGGNADER 

Utlåtandet avser genomgång av programskisser den 28 september 2020. Program är framtaget av 
Castellum och Krook & Tjäder under våren 2020. 

Programmet är volymstudier och är inte redovisat med exakt detaljering. Hänsyn har dock tagits till 
tekniska förutsättningar såsom bärande stomme och tekniska installationer. 

Förslaget redovisar påbyggnader på hotellbyggnader med två våningar, på kontorsbyggnaden med 
två våningar och på innergården med en våning. 
(Befintliga påbyggnader demonteras) 

På innergården redovisas även ett nytt punkthus med fem våningar. 
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Arkadvåning 
Här finns i programmet inga förslag på ändringar men vid fortsatt projektering och underhåll 
hänvisas till kapitlet "Att värna vid ändringar och underhåll" 

Befintliga våningar i gatuhus 
Här finns i programmet inga förslag på ändringar men vid fortsatt projektering och underhåll 
hänvisas till kapitlet "Att värna vid ändringar och underhåll" 

Påbyggnad hotellbyggnader 

Förändringen är en påbyggnad med en våning jämfört med dagens situation och utgör därför 
ytterligare ökning av byggnadsvolymen jämfört med ursprunglig stadsplan och de därefter 
godkända avstegen. 

Förslaget är enligt min bedömning rimligt avseende påbyggnad med två våningar med följande 
kommentarer: 

Husets utveckling sedan byggnation har innefattat flera om- och tillbyggnader, vilka diskuterats fram 
i samförstånd mellan ägare och stadsbyggnadskontoret, varför en fortsättning i samma anda är en 
kontinuitet i kvarterets historik. 

• De redovisade två våningarna är indragna från ursprungliga byggnaders taklist, vilket är
väsentligt för att behålla kvarterets karaktär och läsbarhet. Detta bör vidmakthållas och
genomföras konsekvent.

• De påbyggda volymerna är på gränsen till att volymmässigt ta överhanden över de
underliggande ursprungliga volymerna. Detta bör studeras och läggas möda på möjligheter att
sänka våningshöjderna.

• De påbyggda volymerna har en påtaglig vertikal indelning vilket delvis beror på de pelare som
utgör primär stomme. Dock bör det prövas alternativ där pelare och fasad inte har stor
kontrastskillnad samt inte minst att eftersträva en lugnare mer horisontell indelning av fasaderna.

• Generellt, för att tydliggöra ursprungliga byggnader, bör påbyggnader var återhållsamma i kulör
och gestaltning. Därmed inte sagt att behöver vara så diskreta som nuvarande påbyggnader.
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Påbyggnad kontorsbyggnad 

Förändringen är en påbyggnad med två våningar jämfört med dagens situation och utgör därför en 
ansenlig ökning av byggnadsvolymen jämfört med ursprunglig stadsplan. 

Förslaget är enligt min bedömning rimligt men med följande kommentarer som är analoga med 
föregående utlåtande om hotellbyggnaderna. 

• Husets utveckling sedan byggnation har innefattat flera om- och tillbyggnader, vilka diskuterats
fram i samförstånd mellan ägare och stadsbyggnadskontoret, varför en fortsättning i samma
anda är en kontinuitet i kvarterets historik.

• De redovisade två våningarna bör dras in från ursprunglig byggnads taklist, vilket är väsentligt för
att behålla kvarterets karaktär och läsbarhet. Detta gäller alla fasader men i synnerhet
gatufasader.

• De påbyggda volymerna är på gränsen till att volymmässigt ta överhanden över de
underliggande ursprungliga volymerna. Detta bör studeras och läggas möda på möjligheter att
sänka våningshöjderna.

• De påbyggda volymerna har en påtaglig vertikal indelning vilket delvis beror på de pelare som
utgör primär stomme. Dock bör det prövas alternativ där pelare och fasad inte har stor
kontrastskillnad samt inte minst att eftersträva en lugnare mer horisontell indelning av fasaderna.

• Generellt, för att tydliggöra ursprungliga byggnader, bör påbyggnader var återhållsamma i kulör
och gestaltning. Därmed inte sagt att behöver vara så diskreta som nuvarande påbyggnader.

• En karaktärsmässig samhörighet med slutlig gestaltning av hotellbyggnadernas påbyggnader bör
eftersträvas.
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Påbyggnad innergård 

Förändringen är en hel påbyggnad av hela innergården vilken idag är delvis påbyggd med en 
kopparklädd volym för konferens m.m. Två alternativ redovisas med hel sträckning utmed Skolgatan 
respektive indrag framför föreslagen punktbyggnad. 
Påbyggnaden är ett avsteg från stadsplan som dock redan medgivit påbyggnader i flera steg genom 
årtiondena. 

Förslaget är enligt min bedömning rimligt med följande kommentarer: 

• Husets utveckling sedan byggnation har innefattat flera om- och tillbyggnader, vilka diskuterats
fram i samförstånd mellan ägare och stadsbyggnadskontoret, varför en fortsättning i samma
anda är en kontinuitet i kvarterets historik.

• De redovisade alternativen är båda anpassade till de nedre våningarnas gestaltning i övrigt och i
synnerhet mot Skolgatan med dess lite mer pragmatiska hållning. En öppning fram mot
punkthuset är i detta sammanhang enligt min mening inte till fördel för helhetsintrycket.

• Nya bjälklagskanter, trappor, fasader och fönsterband bör anpassas till det lågmälda uttrycket
mot Skolgatan och ges en i stort varmgrå kulör, där dock accenter kan förekomma för indelning
av fasad och markörer för rörelsestråk o.d.
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Nytt punkthus på innergården 

Förändringen utgörs av en helt ny byggnad på innergården, centralt placerad med avstånd till 
samtliga gatuhus. Förslaget är redovisat med två alternativ; dels fem våningar över innergårdens 
plan, dels sex våningar. 

Påbyggnaden är ett avsteg från stadsplan som dock redan medgivit påbyggnader i flera steg genom 
årtiondena. Detta är dock mer radikalt än tidigare och för in en ny byggnadskropp i kvarteret. 
Förslaget är enligt min bedömning förenligt med områdets karaktär framväxt och expansion och 
påverkar inte kvarterets upplevelse från gatorna, förutom Skolgatan. Denna sida får nu en mer 
intressant gestaltning med, som jag bedömer det, ett intressant tillskott. 

• Av de två alternativen är det endast det lägre som faller in i ovanstående bedömning. Fem
våningar är på gränsen till vad som upplevs som proportionerligt gentemot gatuhusen.

• Byggnadens höjd bör inte vara högre än redovisat i programmet, och stor möda måste läggas på
att begränsa våningshöjderna.

• Grundläggande idé med grön fasadplåt, eller annat material har historisk förankring och fungerar
väl på innergården.

• Fortsatt arbete bör innehålla studie av fönsterstorlekar som är redovisade med betydligt större
luft än gatuhusens.




