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Karta över del av Norr i Katrineholm där den aktuella fastigheten är markerad med streckad linje.
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Boken 9 sedd från Bievägen i öster. Till vänster syns gaveln på Kyrkans hus, och längst till höger skymtar det nya fler-
bostadshuset i kvarteret Palmen. Coop-butiken ligger långt in på tomten, vilket gör att sikten idag är fri mot Katrine-
holms kyrka vid Kyrkogatan. Bakom Coop-butiken sticker församlingshemmets gavel upp. Foto: David Hansson (SLM 
D2020-0271)

Inledning
Sörmlands museum fick i februari 2020 i uppdrag av Söderviken Fastighets AB att 
utföra en fördjupad kulturmiljöanalys av fastigheten Boken 9 i Katrineholm. Söderviken 
Fastighets AB äger fastigheten genom dotterbolaget Katrineholm Boken 9 AB. Fastig-
hetsägaren har för avsikt att uppföra ett nytt flerbostadshus på tomten, som idag rymmer 
en Coop-butik uppförd 1973. Syftet med kulturmiljöanalysen är att undersöka platsens 
och närområdets utveckling och historia samt att identifiera de värden som finns i miljön 
idag. Analysen kommer att redovisa vilka hänsyn en ny byggnad eventuellt behöver ta 
för att inte påverka närmiljön tillika riksintresset för kulturmiljö negativt.

Rapporten utfördes under april 2020 av David Hansson, bebyggelseantikvarie, fil. kand.

Museet utförde under 2015 en fördjupad kulturmiljöanalys för de närliggande kvarteren 
Alen och Palmen (Rapport 2015:5) inför att nya bostadshus planerades på de då 
obebyggda tomterna. Idag har fastigheterna bebyggts med två bostadshus.
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Aktuellt skydd

Riksintresse för kulturmiljövården, Miljöbalk (1998:808)

Fastigheten ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården i Södermanlands 
län, Katrineholm D28. Motiveringen för riksintresset lyder: 

Stadsmiljö som tydligt speglar järnvägsbyggandet som samhällsbildande faktor, där 
utvecklingsstadierna från 1860-talets anläggande av järnvägen mellan Stockholm 
och Göteborg till tiden före andra världskriget är läsbara. (Stadsmiljö; järnvägsstad, 
industristad)

Som uttryck för riksintresset nämns:

Bibehållna stadsplaner från järnvägssamhällets utbyggnadsfaser med sammanhållen 
bebyggelse vid järnvägsstationen och järnvägsparken, runt Stora torget och norr om 
järnvägsstationen vid Gröna Kulle och Västra skolan. Stadsmässig bostads-, insti-
tutions- och handelsbebyggelse som skolor, affärshus, bank- och posthus, tingshus, 
hotell, vattentorn, kyrka samt villor och flerbostadshus. Spridd historisk industri-
bebyggelse. Planteringar, trädgårdar och parker t.ex. järnvägsparken, Kullbergska 
husets trädgård och trädalléerna längs stadsgatorna. 

De delar av riksintresset som är väsentliga för det aktuella området är: stadsmiljön i stort 
med äldre spår från utvecklingsstadierna, stadsplanen, bankhus och kyrka samt alléerna. 
I kunskapsunderlaget till riksintresset förtydligas det kulturhistoriska värdet och här 
anges även mål för att tillgodose riksintresset. Här nämns särskilt att de tidiga struktu-
rerna (läs byggnaderna) och stadsplanen fortsatt ska vara avläsbara.

Plan- och bygglag (2010:900)

I plan- och bygglagens 2 kap 6 § anges förhållningsregler vid planläggning och bygglov 
med bäring på kulturmiljön. I första stycket anges att:

6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader 
som inte kräver lov enligt denna lag 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
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Karta över Katrineholm 1899-1908 sammanställd från flera olika källor. Sedan den första stadsplanen har gatunätet 
växt något, och mer bebyggelse kommit till. Boken 9 är markerad med en blå streckad linje. Inom den nuvarande 
fastigheten, som då bestod av fyra tomter, finns tre hus vilka syns på flygfotot på följande sida. Kartan är beskuren. 
Katrineholms Stadsarkiv.

Historik

Övergripande historik

Katrineholm anlades i samband med att Västra stambanan drogs mellan Stockholm 
och Göteborg. Stationen öppnade 1862 och fick sitt namn efter den närbelägna gården 
Kathrineholm. De första byggnaderna uppfördes på mark som låg norr om järnvägen, i 
bangårdsområdets närhet. År 1866 anslöts även järnvägssträckan Katrineholm – Åby då 
Östra stambanan invigdes. Katrineholm blev i samband med detta en viktig knutpunkt 
för järnvägen vilket låg till grund för stadens framväxt.

Stadens utveckling kan spåras genom de äldre stadskartorna. Bebyggelsen ordnades i 
tydligt planlagda tomtindelningar vilka till stor del följde Adolf Edelsvärds idealplan 
för järnvägssamhällen som publicerats 1859. Kring järnvägen byggdes bostadshus, samt 
mindre verkstäder och smedjor, som senare utvecklades till industrier.

Katrineholms första stadsplan upprättades under åren 1891-1895 av Axel W Lodén.1 På 
denna syns en relativt gles bebyggelse men där husen på tomterna i närheten av stationen 
är placerade nära gatan. De bredare gatorna planerades strålande ut från järnvägen, som 
var stadens naturliga nav, med undantag för Storgatan och Kyrkogatan som lades paral-
lellt med densamma. Dessa planterades så småningom med alléer för att ytterligare 

1  Hjelmberg, Hilding, Katrineholm Bok 2 D. 4-8 Från sekelskifte till stadsblivande, [Stadsarkivet], [Katrineholm], 1973, sid 122 
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Flygfoto över Norr taget från sydost 1925. Här syns bebyggelsen inom kvarteret Boken, där Kyrkans hus vid Bievägen 
med sina karakteristiska trappgavlar känns igen. De två bostadshusen vid Kyrkogatan bakom Kyrkans hus revs på 
1960-talet, och affärs- och bostadshuset vid Bievägen i början av 1970-talet.

särskilja dem från de mindre gatorna. Från stationshuset gick Nygatan (idag Bievägen) 
och Tingshusgatan norrut och bildade det smala kvarteret Alen där det första Tings-
huset uppfördes 1882. Kyrkans placering var bestämd redan ett par decennier innan den 
uppfördes 1902. Detta syns på de äldre kartorna där berget är utmärkt med ”Plats för 
kyrka”. Under de följande decennierna efter stadens bildande växte en villabebyggelse 
fram i stadens norra delar. 

Bebyggelsen på Norr bestod kring förra sekelskiftet framförallt av hus av trä i en eller två 
våningar med träpanel eller putsad fasad. Mellan husen bredde trädgårdar ut sig och flera 
större träd fanns också inom kvarteren. 

Under perioden 1935-1950 fördubblades befolkningen och behovet av bra bostäder växte. 
År 1942 utsågs Katrineholms första stadsarkitekt, Eric Schuwert. Den första general-
planen påbörjades på 1940-talet och var klar 1950. Vid denna tid fanns det ett stort behov 
av bostäder då de äldre husen ansågs vara trånga och omoderna.2 År 1959 påbörjades en 
”sanering” i Katrineholm av de centrala norra delarna. Äldre byggnader som inte ansågs 
tillgodose moderna krav på bostäder revs. Många av villorna som uppfördes under tidigt 
1900-tal ersattes med moderna flerfamiljshus i tre våningar. Endast två kvarter på norr 
lämnades orörda, kvarteret Almen i väster och Cypressen i öster. Förutom alla hus som 
revs försvann även de många trädgårdarna med fruktträd och planteringar som funnits 
inom kvarteren. Rivningarna pågick fram till 1990-talet. 

2  Fremle, Lars & Eggerud, Inga (red.), Katrineholm: vår stads historia från andra världskriget till sekelskifte. D. 1, Katrineholms 
kommun, Katrineholm, 2004, sid 64 ff
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Kvarteret Boken

När järnvägen anlades kom den att korsa en äldre vägsträckning som löpte diagonalt 
genom vad som kom att bli kvarteret Boken. Innan de första stadsplanerna upprättades 
över det nya stationssamhället låg en grupp hus längs denna vägsträckning.3 Husen kom 
att ligga kvar i den västra delen av kvarteret fram till mitten av 1900-talet, och kan lätt 
identifieras på äldre flygfotografier genom att de inte är placerade utefter rutnätsplanen.

Boken 9 utgjordes ursprungligen av två tomter, vilka under slutet av 1800-talet kom 
att delas upp i fyra långsmala tomter med kortsidorna mot Kyrkogatan. Tomten längst 
västerut bebyggdes tidigt med ett hus vilket syns på Raguel Esséns karta över det nya 
samhället från 1880. Detta revs dock redan omkring sekelskiftet 1900. 1888 uppfördes 
en tvåvåningsbyggnad längs Bievägen.4 Huset, som syns på den Lodénska stadsplanen 
från 1895, förlängdes åt norr några år senare. Det kom att innehålla en av Katrineholms 
konsumtionsförenings tidiga handelslokaler.5 Runt 1900 uppfördes två bostadshus vid 
Kyrkogatan inom nuvarande Boken 9. Husen var av trä och byggda i en och en halv 
våning, det östra något indraget från Kyrkogatan.

1929 antas en ny stadsplan för Katrineholm, vilken för kvarteret Boken föreskrev 
bostadsbebyggelse i tre våningar i slutna kvarter.6 Bebyggelsen inom kvarteret förblev 
dock oförändrad under de närmaste tjugo åren och 1949 antas istället en ny stadsplan 
för kvarteret. Den nya stadsplanen syftar till att möjliggöra för en alternativ placering 
av det församlingshem som planeras mitt emot kyrkan. Man ville också skapa en mer 
öppen kvartersstruktur med något lägre bebyggelse än den tidigare detaljplanen tillät, för 
att inte kyrkan skulle upplevas nedtryckt i förhållande till närliggande byggnader i tre 
våningar.7 Flerbostadshusen vid Storgatan uppfördes 1953, 1954 respektive 1960. Försam-
lingshemmet mitt emot kyrkan uppfördes 1957-58 efter ritningar av Eric Schuwert.8 

I mitten på 1960-talet revs de två bostadshusen vid Kyrkogatan inom nuvarande Boken 
9. Katrineholms konsumtionsförening som förutom fastigheten vid Bievägen också ägde 
de tre närliggande tomterna hade för avsikt att riva det äldre affärs- och bostadshuset 
och uppföra en ny affärslokal längre in i kvarteret. 1972 antogs därför en ny detaljplan då 
den äldre detaljplanen endast tillät handel längs Bievägen. Genom detaljplanen skapades 
också bättre insyn mot kyrkan sett från Bievägen, vilket sågs som positivt.9 

Den nya livsmedelsbutiken som idag inrymmer en Coop-butik öppnade 1973.10 I 
samband med detta revs det äldre affärs- och bostadshuset.

3  Husen kan ha utgjort den äldre gården Stensätter, men detta har inte kunnat fastställas.
4  Lantmäteriet, Stadsplan, 1973, 04-KAS-702
5  Konsum Katrineholm - Minnesskrift 1939, sid 49
6  Lantmäteriet, Stadsplan, 1929, 04-KAS-549
7  Lantmäteriet, Stadsplan, 1950, 0483K-A996
8  Fremle, Lars & Eggerud, Inga (red.), Katrineholm: vår stads historia från andra världskriget till sekelskifte. D. 2, Katrineholms 
kommun, Katrineholm, 2004, sid 229
9  Lantmäteriet, Stadsplan, 1973, 04-KAS-702
10  Fremle, Lars & Eggerud, Inga (red.), Katrineholm: vår stads historia från andra världskriget till sekelskifte. D. 2, Katrineholms 
kommun, Katrineholm, 2004, sid 172
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Affärs- och bostadshuset vid Bievägen någon gång i mitten av 1900-talet. Byggnaden, som uppfördes någon gång på 
1880-talet, innehöll en av Katrineholms konsumtionsförenings tidiga lokaler. Huset revs i samband med att den nya 
Coop-butiken uppfördes 1973. Bilden är hämtad ur en minnesskrift om Konsum Katrineholm från 1939.

Flygfoto över Bievägen och Kyrkogatan taget österifrån 1958. I övre vänstra hörnet syns det nyligen uppförda 
församlingshemmet. Mitt emot affärs- och bostadshuset vid Bievägen syns det äldre bostadshuset i kvarteret Alen 
med tillhörande trädgård mitt för Kyrkogatan. I korsningen syns också den äldre bebyggelsen i kvarteret Palmen. (SLM 
BF04-1292)
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Coop-butiken fotograferad från öster. I bakgrunden skymtar vattentornet till höger i bild. Foto: David Hansson (SLM 
D2020-0272)

Kulturhistoriskt värde
Coop-butiken är med i den Kulturhistoriska byggnadsinventeringen av en del av Norr 
utförd av Sörmlands museum 2015-2016. Byggnaden är markerad som gul i den kultur-
historiska klassificeringen, vilket innebär att byggnaden inte har ett särskilt utpekat 
värde men kan ha positiv betydelse för stadsbilden och/eller ett visst kulturhistoriskt 
värde. 

I egenskap av sin funktion som Coop-butik innehar byggnaden ett kontinuitetsvärde, 
då Konsumtionsföreningen under mycket lång tid haft en butik inom fastigheten. 
Byggnaden är relativt typisk för tiden där funktionen helt har fått styra den yttre utform-
ningen. Genom sitt anonyma utförande med få utmärkande karaktärsdrag bedöms den 
inte besitta några särskilda arkitektoniska eller miljöskapande värden. 

Det finns dock flera byggnader i närområdet som har betydande kulturhistoriska värden. 
Hit hör Katrineholms kyrka som är kyrkligt kulturminne enligt kulturmiljölagen 
(KML). Kyrkan uppfördes 1901-1903 och ritades av arkitekt Karl Flodin som vid tiden 
var stadsarkitekt i Norrköping. Direkt söder om Boken 9 ligger Kyrkans hus, uppfört 
som Oppunda härads sparbank 1892-1893 och ritat av arkitekt Alexander Wiberg. 
Byggnaden, som var ortens första bank, har getts den högsta klassningen (blå) i den ovan 
nämnda byggnadsinvesteringen och omnämns även i riksintresset. Väster om Boken 9 
ligger församlingshemmet uppfört efter ritningar av den dåvarande stadsarkitekten Eric 
Schuwert 1957-1958. Byggnaden är i dagsläget inte utpekad i någon inventering eller 
liknande, men bedöms besitta flera kulturhistoriska värden.
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Katrineholms kyrka ritad av arkitekt Karl Flodin och uppförd mellan 1901-1903. Utformningen är mycket väl 
bearbetad med vitputsade fasader med inslag av mönstermurat rött tegel och sandsten samt ett dekorativt skiffertak. 
Notera det tornliknande trapphuset intill kyrktornet. Kyrkan är placerad på en naturlig höjd, vilken redan i de tidigaste 
stadsplanerna markerades som plats för kyrka. Foto: David Hansson (SLM D2020-0273)
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Kyrkans hus uppförd som Oppunda Härads Sparbank 1892 och ritat av arkitekt Alexander Wiberg. Husets röda tegel-
fasader med trappgavlar och dekorativ taklist är viktiga karaktärsdrag. Foto: David Hansson (SLM D2020-0274)

Katrineholms församlings församlingshem uppfört 1957-1958 efter ritningar av den dåvarande stadsarkitekten Eric 
Schuwert. Utformningen är sober med gråmålade tegelfasader och ett tidsdypiskt entréparti. Foto: David Hansson 
(SLM D2020-0275)
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Analys av siktlinjer och områdets karaktär

Övergripande karaktärsdrag

Boken 9 kan sägas ligga i brytpunkten mellan två bebyggelseområden. I öster mot 
Bievägen finns en mer stadsmässig bebyggelse med 3-5 vånings flerbostadshus placerade 
i gatuliv på relativt smala gator. I väster möter fastigheten den öppna platsen framför 
kyrkan, tillika kyrkoparkens lummiga ytor. Fram tills nyligen var gaturummet kring 
korsningen Kyrkogatan/Bievägen helt öppet, då de närmaste tomterna var obebyggda 
efter att de avrivits i slutet av 1970-talet. Utblickarna från kyrkan mot Bievägen i öster 
var då ännu längre och på samma sätt även från motstående håll sett från Bievägen 
mot kyrkan. Detta hade visserligen gjort den äldre stadsplanen något otydlig men var 
samtidigt positivt för upplevelsen av kyrkan, vilken inte skymdes i lika hög utsträckning 
österifrån. 

Tomtytan i kvarteret Alen mitt för Kyrkogatans slut har dock aldrig varit bebyggd, utan 
här fanns länge en trädgård som hörde till den angränsande tomten i söder. De senaste 
decennierna har ytan utgjorts av parkering, innan det pågående husbygget inleddes 2019. 
Det nya flerbostadshuset i kvarteret Palmen stod färdigt samma år. De nya husen har 
förändrat stadsbilden i hög grad vilken nu mer liknar övriga Norr med gatunära flerbo-
stadshus i 3-4 våningar.

De två skilda karaktärerna på stadsbilden ger helt olika hänsyn som behöver tas i 
beaktande vid planeringen av Boken 9. Ny bebyggelse måste både ta hänsyn till den 
stadslika bebyggelsen i östra delen såväl som det öppna gaturummet i väster som inte 
bör tillåtas inkräkta på kyrkan i alltför stor utsträckning. Framförallt bör ny bebyggelse 
här inte göras för hög, men nya byggnaders placering är också viktig. Ett läge för nära 
Kyrkogatan och församlingshemmet riskerar att dominera det öppna gaturummet, och 
också störa upplevelsen av kyrkan.

Färgskalan på omkringliggande bebyggelse utgörs i huvudsak av gult, grått och rödbrunt 
i dämpade nyanser. Kyrkan stack länge ut som den enda vita byggnaden i närområdet. 
Det nya huset inom kvarteret Palmen har dock likt kyrkan getts vitputsade fasader med 
inslag av rött tegel. Färgsättningen är något olycklig då den dels förtar något av kyrkans 
särprägel men också för att byggnaden smälter in sämre med omgivande bebyggelse. 
Ny bebyggelse inom Boken 9 bör därför följa omkringliggande bebyggelse och ges en 
dämpad färgsättning. 

Siktlinje mot kyrkan sett från Bievägen (1)

När man färdas längs med Bievägen norrut framträder kyrkan på höjden nordväst 
om Boken 9. Den befintliga Coop-butikens låga byggnadshöjd och läge längre in på 
fastigheten möjliggör en obruten siktlinje längs tomtensgränsens hela sträckning mot 
Bievägen. Denna siktlinje har stor betydelse då kyrkan öster- och söderifrån är relativt 
skymd av närliggande byggnader, bland annat av bebyggelsen i kyrkokvarterets östra 
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Siktlinje 1 från Bievägen mot kyrkan. Idag är sikten fri mot kyrkan längs en längre sträcka, men var tidigare delvis 
skymd av det äldre affärs- och bostadshuset. Vid planeringen av Boken 9 bör man inte bygga för siktlinjen, utan låta 
kyrkan fortsatt vara synlig från någon punkt. Foto: David Hansson (SLM D2020-0276)
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del. Det finns idag få naturliga vypunkter i staden där kyrkan kan upplevas på avstånd. 
Detta har till stor del att göra med dess placering inuti ett kvarter i stadsplanens rutnäts-
struktur. Även om kyrkan visserligen är placerad på en höjd, ligger den inte i fonden av 
någon gatusträckning. På grund av detta är de få siktlinjer där kyrkan fortfarande kan 
upplevas i stadsbilden viktiga att beakta i samband med framtida stadsplanering. 

Historiskt sett, då det äldre affärs- och bostadshuset vid Bievägen ännu fanns kvar var 
kyrkan synlig från färre vypunkter längs med Bievägen än idag. Det fanns då visserligen 
ett relativt stort släpp (omkring 15 m) mot Kyrkans hus genom vilket kyrkan bör ha varit 
synlig. Det då intilliggande bostadshuset vid Kyrkogatan kan dock ha skymt kyrkans 
nedre del i viss utsträckning.

Siktlinje från kyrkan (2)

Stående på trappan till kyrkoentrén har man en relativt vidsträckt vy norrut. Gatu-
rummet är öppet tack vare kyrkans upphöjda läge, men också på grund av de närliggande 
byggnadernas låga höjd. Från denna punkt kan man idag bland annat se det f.d. Tings-
huset, Kyrkans hus, Kullbergska huset, och vattentornet i norr. Mitt emot kyrkan ligger 
församlingshemmet. Den närmaste byggnaden är dock Coop-butiken på Boken 9 på ett 
avstånd av ca 40 m. Byggnadens låga höjd i kombination med att Kyrkogatan ligger på en 
högre nivå än fastigheten gör dock att utblicken inte begränsas i nämnvärd utsträckning. 
Bakom butiken sticker både Kyrkans hus och Kullbergska huset upp. På ca 50 m avstånd 
ligger det nya flerbostadshuset i Palmen 4. Byggnaden befinner sig i periferin och skyms 
delvis av kyrkoparkens träd, och bedöms därför inte påverka utblickarna norrut.

Vypunkten är viktig i egenskap av att vara en av få naturliga utsiktspunkter på norr. 
Känslan av rymd är påtaglig och bör inte begränsas av nära liggande högre byggnader. 
Ny bebyggelse inom Boken 9 bör föregås av noggranna vystudier där denna utblick 
redovisas.

Siktlinjer från Kyrkogatan (3)

Från Kyrkogatan västerifrån finns en av de bästa vyerna av kyrkan. Här framträder 
den tydligt på sin kulle utan inkräktande byggnader på nära avstånd. Kyrkan reser sig 
över den kringliggande bebyggelsen både genom sitt upphöjda läge men också på grund 
av den kringliggande bebyggelsens begränsade höjd. På längre avstånd anas taket till 
Coop-butiken på höger sida, och det motstående vitputsade flerbostadshuset i Palmen 
4. I fonden reser sig den nya byggnaden inom kv Alen över övrig bebyggelse men har en 
någon mer nedtonad färgskala. Coop-butiken ligger idag något indragen från Kyrko-
gatan. För att inte en ny byggnad ska inkräkta på kyrkans framträdande placering, bör 
denna inte göras för hög. Även detta bör studeras noggrant i vystudier.

Om man ser längs Kyrkogatan mot väster är gaturummet idag relativt öppet, men 
avgränsas av allén på den södra sidan. Från detta håll blir det tydligt hur smal gatan 
skulle upplevas om en ny byggnad uppfördes i liv med Kyrkogatan. Allén skulle 
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Siktlinje 3 från Kyrkogatan västerifrån. En ny byggnad inom Boken 9 bör inte göras för hög för att riskera att bli för 
dominant i förhållande till kyrkan. Foto: David Hansson (SLM D2020-0278)

Siktlinje 2 från kyrkan mot sydost. Boken 9 är kyrkobyggnadens närmaste granne och utformningen och placeringen 
av ny bebyggelse inom fastigheten bör därför ta stor hänsyn till detta. Foto: David Hansson (SLM D2020-0277)
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Siktlinje 4 från Bievägen mot söder. Boken 9 ligger till höger på denna sida om Kyrkans hus som känns igen genom 
sina trappgavlar och röda tegelfasader. En ny byggnad vid gatan bör inte överstiga den vedertagna byggnadshöjden 
så att inte taklinjen bryts. Foto: David Hansson (SLM D2020-0280)

Siktlinje 3 längs med Kyrkogatan västerut. Fastighetsgränsen till Boken 9 går ungefär i höjd med gräsytan till vänster. 
En ny byggnad i liv med tomtgränsen mot Kyrkogatan skulle göra upplevelsen av gatan mycket trång. Nya byggnader 
bör därför placeras på minst samma avstånd från Kyrkogatan som Coop-butiken. Foto: David Hansson (SLM 
D2020-0279)
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dessutom riskera att upplevas som trängd mellan gata och huskropp. Detta skulle 
dessutom ytterligare förstärkas tack vare de nyligen uppförda byggnadernas höjd i Alen 
och Palmen. Därför är både placering och byggnadshöjd inom Boken 9 avgörande för 
den framtida stadsbilden. 

Siktlinje från Bievägen söderut (4)

Sett från Bievägen i norr har bebyggelsen på gatans västra sida en relativt jämn höjd, och 
samtliga byggnader ligger i gatuliv. Detta gör att taklandskapet löper som en jämn linje 
längs med gatan. Idag framträder Kyrkans hus trappgavlar tydligt på grund av att Boken 
9 är obebyggd invid Bievägen. När huset uppfördes var det ett av de högre och mer fram-
trädande på Norr, tillika ett av få stenhus, och är flitigt avbildat på vykort och fotografier. 
Av denna anledning vore det olyckligt om en ny byggnad inom Boken 9 tillåts dominera 
över Kyrkans hus. En ny byggnad som är högre än tre våningar skulle därför skymma för 
mycket av de karakteristiska trappgavlarna och samtidigt bryta den rådande taklinjen.

Det nya flerbostadshuset inom kvarteret Alen sett från sydväst. Byggnaden bryter den tidigare gängse byggnads-
höjden längs gatan med sina fem våningar istället för tre. Foto: David Hansson (SLM D2020-0281)
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Siktlinje från församlingshemmet (5)

Från denna punkt är kyrkans entré och torn mest framträdande. Omkringliggande 
bebyggelse har idag ett behörigt avstånd och en relativt låg höjd, inte högre än tre 
våningar. Idag skymtar Coop-butiken till höger i blickfånget, men är på grund av sin låga 
höjd inte framträdande. En ny byggnad på denna plats skulle bli mer dominerande, men 
bör om den inte görs för hög kunna smälta in relativt bra. Coop-butiken är dock byggd 
indragen både från Kyrkogatan och från församlingshemmet sett. Om en ny byggnad 
uppförs i liv med tomtens nordvästra hörn, riskerar den att bryta av den öppna platsen på 
ett olyckligt sätt, och även riskera att konkurrera med kyrkan.

Siktlinje 5 från entrén till församlingshemmet sett mot kyrkan och kvarteret Palmen. Längst till höger skymtar Coop-
butiken och bakom den det nya flerbostadshuset i kvarteret Palmen. En ny byggnad på Boken 9 bör inte vara för hög, 
och inte heller placeras närmre Kyrkogatan eller församlingshemmet än Coop-butiken.Foto: David Hansson (SLM 
D2020-0282)
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Sammanfattade slutsatser
För att inte riksintresset ska påverkas negativt är det viktigt att ny bebyggelse inom 
Boken 9 anpassas i skala och utformning till kyrkan och Kyrkans hus. Ny bebyggelse 
bör inte tillåtas att bli för dominant i förhållande de båda byggnaderna, och inte heller 
inkräkta i för stor grad på allén vid Kyrkogatan.

Ny bebyggelse inom Boken 9 bör inte överstiga tre våningar. Dels för passa in i den 
övriga bebyggelseraden längs Bievägens västra sida, men också för att inte dominera 
Kyrkans hus eller utblickarna sett från kyrkan.

Ny bebyggelse bör placeras indragen från Kyrkogatan och församlingshemmet. Dels för 
att inte skapa ett för trångt gaturum vid korsningen Bievägen/Kyrkogatan, men också för 
att minska den nya bebyggelsens påverkan på det öppna gaturummet mot kyrkan.

Ny bebyggelse bör placeras på tomten så att den tillåter en siktlinje mot kyrkan sett från 
Bievägen.

Färgsättningen bör vara i gult, grått, eller rödbrunt i dämpade nyanser för att inte 
konkurrera med kyrkans vitputsade fasader och för att smälta in med omgivningen.
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